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KATA PENGANTAR 

 

 

Tiada kata yang patut penyusun ucapkan, selain puja dan 

puji syukur kehadlirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga buku “Sejarah Olahraga dan Perkembangan 

Pendidikan Jasmani di Indonesia” ini dapat diselesaikan. 

Buku ini disusun berdasarkan petikan-petikan dari beberapa 

buku yang ada, dan dimaksudkan untuk memudahkan para 

mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani 

pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, dalam mempelajari sejarah 

perkembangan olahraga di dunia dan Indonesia, perkembangan 

beberapa pesta olahraga, serta perkembangan pendidikan jasmani 

di Indonesia. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat 

mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif dari semua 

pihak demi lebih baiknya buku ini, serta mudah-mudahan buku ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Amin yaa Robbal’alamin. 

 

 

Malang, Januari 2019 
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PENDAHULUAN 

 

Seorang guru pendidikan jasmani atau pelatih olahraga 

dalam tugasnya berhadapan dengan manusia, baik itu siswa 

maupun olahragawan.  Dengan sendirinya ia harus memahami apa 

dan siapa yang dihadapinya, karena dengan pemahaman tersebut 

ia akan mampu melakukan tindakan-tindakan tepat yang diperlukan 

dan memberikan bimbingan ke arah tujuan yang telah ditetapkan.  

Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani atau pelatih olahraga 

harus memahami dan mengetahui berbagai asas dan landasan 

pendidikan jasmani atau olahraga, agar apa yang harus diperbuat 

mempunyai arah tujuan. 

 Salah satu asas dan landasan pendidikan jasmani dan 

olahraga tersebut adalah sejarah olahraga.  Dengan memahami 

sejarah olahraga, seorang guru pendidikan jasmani atau pelatih 

olahraga dapat belajar dan mengetahui bentuk-bentuk kegiatan 

olahraga serta perubahan-perubahan yang terjadi.  Sejarah juga 

merupakan sumber inspirasi pembaharuan dan membuat kita 

bijak sebelum kejadian. 

 Sejarah olahraga merupakan bagian atau salah satu segi 

dari sejarah manusia, karena sejarah olahraga sama panjang 

umurnya dengan sejarah manusia.  Dalam kehidupan manusia 

primitif atau dianggap primitif, dijumpai hal-hal yang dapat 

dikualifikasikan sebagai olahraga atau unsur olahraga.  Sehingga 

dapat dinyatakan, bahwa olahraga pada hakekatnya merupakan 

bagian dari peradaban manusia. 

 Hakekat dari olahraga tidak berubah-ubah, namun fungsi 

dan kedudukan olahraga yang selalu berubah-ubah.  Hakekat dari 

olahraga itu akan dapat diikuti dari kaidah-kadah universalnya yang 

secara konseptual tercakup dalam kata-kata mutiara dari seorang 

filosof dan guru dari kaisar Nero yang bernama SENECA.  Kata-

kata mutiara itu berbunyi: Orandum es utsit, Mensana in Corpore 
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Sano, yang terjemahan aslinya: Semoga hendaknya, di dalam 

Badan yang Sehat terdapat Pikiran yang Sehat.  Akan tetapi 

pada saat ini, kata-kata mutiara tersebut hanya diterjemahkan 

menjadi “Dalam Badan yang Sehat terdapat Pikiran yang 

Sehat”.  Padahal Seneca tidak pernah menyatakan bahwa di dalam 

badan yang sehat pasti terdapat pikiran yang sehat, karena ia 

hanya mengharapkan hal demikian itu dapat terwujud serta bukan 

tanpa alasan dan pertimbangan.  Seneca telah menganjurkan 

kepada seluruh manusia agar berusaha mendapatkan kesehatan 

jasmaniah melalui latihan-latihan yang pada zamannya bukan saja 

bersifat jasmaniah, namun sengaja dan sistematis 

mempertimbangkan, memupuk, serta mengembangkan nilai-nilai 

rohaniah, karena manusia yang baik adalah manusia yang sehat 

jasmani dan rohani. 

 Selalu berubah-ubahnya fungsi dan kedudukan olahraga 

disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif dan subjektif yang ada 

pada suatu masa, serta disebabkan pula oleh pandangan hidup dan 

moralitas yang berbeda-beda, baik yang berlaku pada suatu masa 

atau pada suatu bangsa. 

Bila kita membaca sejarah suku-suku bangsa yang hidup 

dalam keadaan masih sederhana, maka hanyalah bahwa hanya 

semua bangsa tersebut sudah ada yang melakukan latihan jasmani 

atau olahraga dalam berbagai bentuk.  Sejarah olahraga sejak 

mulai bangsa primitif sebenarnya sifat dan keadaannya dimana-

mana hampir sama seluruhnya, hanya cara mereka melakukan 

latihan jasmani atau olahraga tersebut lambat laun mengalami 

perubahan yang disebabkan oleh: (1) Perbedaan perkembangan 

kebudayaan; (2) Perbedaan cara hidup dalam lingkungan; (3) 

Perbedaan cara melakukan upacara keagamaan; serta (4) 

Pengaruh jaman waktu mereka hidup. 

Perlu kiranya dikemukakan, bahwa dalam menggunakan 

istilah “Sejarah Olahraga” yang dimaksud disini bukanlah 
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pertumbuhan dan perkembangan olahraga di dalam segala corak 

ragamnya yang terdapat pada tiap-tiap bangsa, dari zaman purba 

hingga zaman sekarang ini, akan tetapi hanyalah bersifat petikan-

petikan dari kegiatan atau latihan jasmani pada beberapa bangsa 

serta mengenai sesuatu masa saja. Selain itu, yang dimaksud 

perkembangan pendidikan jasmani yang dibahas dalam tulisan ini 

hanyalah merupakan perkembangan istilah pendidikan jasmani di 

sekolah yang diberlakukan di Indonesia, diawali sejak Indonesia 

merdeka sampai saat ini. 
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BAB SEJARAH OLAHRAGA  

DI DUNIA I 
 

 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan sejarah olahraga pada Bangsa Purba di Dunia; 

b. Menjelaskan sejarah olahraga pada Bangsa Mesir Purba; 

c. Menjelaskan sejarah olahraga pada Bangsa Cina Purba; 

d. Menjelaskan sejarah olahraga pada Bangsa Yunani Purba; 

e. Menjelaskan sejarah olahraga pada Bangsa Romawi; 

f. Menjelaskan sejarah olahraga pada Abad Pertengahan. 

 

BANGSA PURBA DI DUNIA 

 Para arkeolog telah memaparkan kronologi manusia 

prasejarah dengan berdasar pada artefak-artefak.  Artefak adalah 

semacam objek atau sisa-sisa manusia primitif.  Mereka telah 

memaparkan periodisasi itu berdasarkan pada jenis-jenis benda 

atau alat yang dipakai oleh manusia primitif, khususnya yang 

terbuat dari batu.  Kronologi tersebut di mulai dari: (1) 

Palaeolithicum atau Jaman Batu Tua.  Manusia pada jaman ini 

membuat alat-alat dari batu yang belum diasah atau digosok halus.  

Jaman ini dapat juga disebut sebagai jaman berburu dan 

mengumpulkan makanan tingkat sederhana, karena mereka hidup 

dari mengumpulkan makanan yang ada di sekitar tempat 

tinggalnya, seperti berburu dan menangkap ikan, mengumpulkan 

ubi-ubian dan daun-daunan dari hutan; (2) Mesolithicum atau 

Jaman Batu Pertengahan.  Pada jaman ini, alat-alat dari batu juga 

masih dibuat seperti pada masa sebelumnya.  Selain itu ada alat-

alat batu yang dibuat dengan ukuran kecil yang disebut mikrolit (dari 
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kata micro = kecil, lithic = batu) dan dipakai untuk berburu atau 

untuk menguliti binatang-binatang kecil.  Pada jaman ini sudah 

ditemukan tanda-tanda adanya pertanian dalam tingkat sederhana, 

beternak, tempat tinggal yang menetap, dan menemukan teknologi 

pembuatan gerabah atau tembikar; (3) Neolithicum atau Jaman 

Batu Baru.  Manusia pada masa ini sudah menggosok alat-alat yang 

terbuat dari batu hingga halus.  Pertanian dan peternakan sudah 

lebih maju dan mereka membuat rumah-rumah yang ditempati 

secara permanen.  Rumah-rumah tersebut didirikan secara 

bergerombol sehingga mirip sebuah kampung.  Pembuatan 

tembikar dan pertenunan sudah maju.  Alat-alat batu yang menonjol 

dari masa ini adalah beliung (dipakai untuk melubangi kayu, atau 

kalau yang kecil dibuat untuk membuat ukiran); belincung 

(kemungkinan digunakan untuk membuat perahu); dan kapak.  

Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, budaya pada masa 

neolithicum telah maju dengan pesat.  Berbagai macam 

pengetahuan telah dikuasai, misalnya pengetahuan tentang 

perbintangan, pranatamangsa (cara menentukan musim 

berdasarkan perbintangan atau tanda-tanda lainnya), pelayaran, 

kalender (menentukan hari baik atau buruk), pertenunan dan 

sebagainya. 

 Bangsa Purba hidup di alam bebas yang ganas penuh 

tantangan namun menyediakan segala sumber kebutuhan hidup, 

serta mereka menyatu dengan alam dan melawan segala tantangan 

alam dengan berbagai bentuk gejalanya.  Untuk menaklukkan alam 

dan memenuhi kebutuhan hidup, mereka hanya menggunakan alat 

yang sangat sederhana serta mengandalkan kemampuan dan 

kekuatan tubuh.  Oleh karena itu, kekuatan jasmani sebagai hal 

yang utama dalam kehidupan bangsa Purba, maka tubuh atau 

jasmani mereka perlu dilatih dan dipelihara agar tidak akan rusak 

dan hancur oleh alam.  Namun, latihan-latihan jasmani yang 

dilakukan oleh bangsa Purba belum dapat disebut sebagai kegiatan 
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olahraga seperti yang dimaksud sekarang ini, karena mereka 

melakukan gerakan-gerakan tersebut hanya untuk menguatkan 

badan agar dapat digunakan dalam perjuangan untuk hidup 

(struggle for life). Juga, karena mereka harus hidup secara 

berkelompok, maka kesetiakawanan dan kerjasama kelompok 

harus selalu dikembangkan agar survival kelompok dapat 

dipertahankan. 

 Pemujaan terhadap nenek moyang dan dewa-dewa atau 

benda-benda yang dianggap keramat merupakan keharusan di 

dalam kehidupan bangsa Purba.  Berkaitan dengan hal ini, tari–

tarian merupakan  bagian penting  dalam upacara pemujaan, dan 

secara tidak sadar gerakan-gerakan tari yang dilakukan 

sebenarnya merupakan suatu bentuk latihan jasmani, sehingga dari 

hal tersebut terlihat hubungan yang erat antara kepercayaan 

dengan latihan jasmani. 

Latihan jasmani bagi anak-anak bangsa Purba belum ada, 

namun mereka meniru, yang menjadi dasar dari titik sumber bagi 

pendidikan langsung, dengan mengikuti orang tuanya belajar 

berburu, membuat dan menggunakan senjata, serta berperang. 

Dengan adanya kegiatan jasmani pada bangsa Purba, 

dapatlah diambil suatu asumsi bahwa: (1) pada bangsa Purba 

sudah ada latihan jasmani walaupun belum disadari tentang nilai 

dan gunanya; (2) latihan jasmani pada bangsa Purba erat 

hubungannya dengan kepercayaan; (3) latihan jasmani pada 

bangsa Purba belum dipelajari melalui pengetahuan; (4) latihan 

jasmani pada bangsa Purba adalah pendidikan yang praktis; (5) 

latihan jasmani pada bangsa Purba merupakan sebagian 

pendidikan keseluruhan meskipun tidak dalam arti yang 

sebenarnya. 
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BANGSA MESIR PURBA  

 Masyarakat Mesir hidupnya dibentuk oleh suatu kesatuan 

ekonomi yang terkontrol secara ketat, stratifikasi sosial 

masyarakatnya terdiri dari kelompok minoritas (kaum pendeta dan 

bangsawan) yang berada di atas kelompok majoritas (massa 

penggarap tanah).  Pada saat itu kekuasaan tertinggi ada pada  

pharaoh (raja).  Hampir segala kegiatan kehidupan dan 

perekonomian di Mesir, mulai dari pengendalian banjir sungai Nil 

hingga distribusi hasil panen, diatur dan direncanakan dari atas 

yakni oleh orang-orang di sekitar pharaoh. 

 Mesir Purba telah mengenal peradaban tinggi, mereka 

sudah mempunyai  kebudayaan sejak tahun 5000 sebelum Masehi 

(SM) dan mencapai puncaknya sekitar tahun 1500 SM.  Sebagian 

karya seni bangsa Mesir Purba betul-betul merupakan karya seni 

dari para seniman ahli, seperti piramida, sphinx, dekorasi dinding, 

patung, bahkan perhiasan dan alat rumah tangga.  Dari keahlian 

dalam pembalseman dan mummifikasi, mereka sesungguhnya 

sudah banyak belajar tentang anatomi tubuh manusia, satu hal 

yang tidak jauh dari ilmu kedokteran modern.  Walaupun dalam 

prakteknya bangsa Mesir Purba masih dirasuki unsur-unsur magis 

dan takhayul, namun mereka masih memberi satu kontribusi yang 

sangat berarti bagi praktek dan ilmu kedokteran modern. 

 Pendidikan pada bangsa Mesir Purba mempunyai ciri-ciri 

pokok seperti berikut: (1) sumber pengetahuan adalah kumpulan 

nyanyian-nyanyian pujaan dewa-dewa, sebab bangsa Mesir Purba 

menganut polytheisme; (2) penyelenggara pendidikan adalah kasta 

pendeta, hanya para pendeta dan prajurit yang dapat menikmati 

pendidikan; (3) tujuan pendidikan bersifat susila-keagamaan, 

semua kegiatan manusia ditujukan untuk berbakti kepada dewa-

dewa. 

Pertumbuhan jasmani bangsa Mesir Purba juga dipelihara 

baik-baik, dengan cara melakukan gulat dan senam.  Selain itu, 
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kegiatan latihan jasmani yang berupa renang, anggar dengan 

tongkat, latihan  keseimbangan dan latihan dengan bola sudah 

diajarkan pula.  Hal ini dapat diketahui dengan melihat atlas atau 

gambar yang dibuat Champoleon, orang Prancis yang berhasil 

mengungkap pertama kali bahasa dalam papyrus (hieroglyph = 

tulisan suci).  Berdasarkan peninggalan lukisan-lukisan di berbagai 

tempat diketahui bahwa bangsa Mesir Purba sangat menggemari 

turnooi-air (permainan di atas air).  Ada juga olahraga yang menjadi 

hak kaum bangsawan yaitu berburu kuda Nil dan berburu binatang 

buas. Kuburan-kuburan di Benni-Hasan (suatu desa di Mesir 

Tengah), juga banyak memberikan gambaran bahwa prajurit-

prajurit muda harus mengikuti sekolah persiapan bersenam dalam 

bentuk latihan-latihan pelemasan.  Akan tetapi mereka tidak 

mempunyai usaha untuk mem-promosikan olahraga, karena 

kehidupan yang masih sederhana. 

 

BANGSA CINA PURBA 

 Bangsa Cina Purba sudah mengenal peradaban tinggi sejak 

tahun 2300 SM. Kelompok yang berkuasa selalu ingin 

mempertahankan kedudukan dan peradaban yang telah diperoleh.  

Keadaan ini diperkuat dengan sistem keluarga serta pemujaan 

nenek moyang, sehingga sampai berabad-abad peradaban 

tersebut tetap seperti sedia kala.  Pendidikan juga diarahkan 

kepada peniruan peradaban dari nenek moyang. 

Pada tahun 1600 SM, di bawah Kaisar Shih Huang-ti, sudah 

ada latihan jasmani yang bernama kuang-fou, yaitu sejenis 

heilgymnastiek (orthopaedi) yang dimaksudkan untuk membetulkan 

pertumbuhan badan yang rusak atau salah.  Latihannya terdiri dari 

latihan-latihan pembentukan sikap dan  pernapasan.  Kecuali 

kuang-fou, telah ada pula olahraga memanah dan mengendarai 

kereta.  Permainan bola (tsu’ chu atau cuju), adu tinju, adu gulat, 

tarik tambang, mendorong batu, dan berenang juga dilakukan, 
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tetapi tingkatnya berada lebih rendah dari panahan, mengendarai 

kereta perang, dan tari-tarian. 

Tahun 1122-249 SM merupakan jaman keemasan Cina 

Purba, karena adanya pendidikan yang praktis, harmonis dan 

seimbang, baik perkembangan fisik maupun psikis anak.  Sehingga 

muncullah pemuda-pemuda yang cakap dan terpilih untuk 

memerintah.  Namun latihan-latihan jasmani yang diberikan kepada 

pemuda bangsawan berbeda dengan yang diberikan bagi pemuda 

atau rakyat biasa.  Pemuda bangsawan pada musim panas diberi 

latihan memegang tombak, perisai, dan latihan kemiliteran.  

Latihan-latihan yang mereka lakukan diiringi dengan musik.  Pada 

musim lainnya, mereka diberi latihan-latihan kerokhanian dan 

upacara-upacara yang sama seperti latihan yang diberikan pada 

pemuda bangsawan Eropa. 

Kegiatan fisik merupakan  kegiatan yang memegang 

peranan penting, karena dikaitkan dengan upacara-upacara 

keagamaan dan tari-tarian.  Akan tetapi kegiatan fisik ini menurun 

ketika faham Taoisme, Budhisme, dan Confosiunisme muncul dan 

menyebar ke seluruh negara. Kegiatan fisik hanya diberikan khusus 

kepada orang-orang yang memasuki militer. 

 

BANGSA YUNANI PURBA 

 Keadaan alam memiliki andil yang tidak kecil dalam 

pembentukan peradaban Yunani.  Keadaan geografis ini juga 

mempermudah adanya desentralisasi politik.  Gunung-gunung 

dan teluk-teluk di Yunani  yang tak terhitung banyaknya 

menghalangi komunikasi melalui darat.  Lembah-lembah dan 

dataran-dataran rendah yang terpisah-pisah merupakan unit-unit 

geografis dan ekonomi yang bersifat alami.  Juga merupakan 

pemisah kesatuan unit politik yang disebut polis atau negara 

kota, yang wilayahnya meliputi kota itu sendiri dan daerah-daerah 

sekitarnya. 
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Yunani, walaupun negeri kecil, memiliki banyak polis.  Dua  

polis yang terkenal dan paling menonjol dalam hal kegiatan jasmani 

adalah Sparta  dan Athena.  Kedua polis itu juga dipergunakan 

untuk memberi ilustrasi adanya dua kutub pencapaian yang 

berbeda dalam sistem pemerintahan di Yunani.  Sparta memiliki 

sistem pemerintahan oligarkhi militer  yang keras dan terisolir, 

sedang Athena merupakan pusat percobaan besar di bidang 

demokrasi. 

Bangsa Yunani menganut kepercayaan terhadap dewa-

dewa (polytheisme). Dengan membaca karya Homerus (seorang 

penyair buta dari Asia Minor) memudahkan pemahaman tentang 

adanya hubungan yang erat sekali antara dewa-dewa dan manusia 

sebagaimana kepercayaan orang Yunani yang telah mengakar itu.  

Keluarga besar dewa-dewa Yunani tinggal di gunung salju Olympus 

(bagian utara Yunani) yang diperintah oleh Zeus dan istrinya, Hera. 

 

Sparta 

 Polis Sparta, yang terletak di dataran rendah Laconia, betul-

betul terbentuk pada tahun 600 SM.  Sparta membangun 

konstitusinya di atas sistem kasta yang kuat, untuk menjaga 

kemungkinan timbulnya pemberontakan baik dari dalam maupun 

dari luar, dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu: 

(1) Citizens atau orang-orang Sparta sendiri, merupakan 5%-10% 

dari seluruh penduduk dan mempunyai hak pilih, terdiri dari para 

penguasa dan tentara; (2) Kaum Helot adalah sebagian besar 

penduduk Sparta yang terdiri dari kaum tani, buruh tani, dan 

pelayan orang-orang Sparta; (3) Kaum Perioikoi atau orang yang 

tinggal di pinggiran (sub-urban), hidup sebagai petani, pekerja 

tambang, dan pedagang. 

 Sistem Sparta yang militeristis dan defensif menuntut latihan 

kemiliteran yang keras dalam masyarakat.  Penduduk hidup dalam 

tradisi yang penuh kedisiplinan.  Begitu pula dengan sistem 
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pendidikannya, juga bersifat konservatif-sosial dan aristokratis 

yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil di 

bidang kemiliteran agar mampu membela serta mempertahankan 

negara dan bangsa dari serangan bangsa lain.  Pendidikan di 

Sparta hanya ditujukan pada pendidikan kejasmanian saja dan 

mengabaikan pendidikan intelektual, sehingga Sparta tidak 

mempunyai ahli-ahli filsafat, sejarah ataupun pengarang.  Sifat 

aristokratis dan sosialis dalam pendidikan di Sparta terlihat pada 

sifat solidaritas yang terdapat pada kaum yang berkuasa. 

 Pada usia 7 tahun, anak laki-laki harus meninggalkan orang 

tuanya untuk memasuki pusat pelatihan militer.  Mereka dididik 

berbagai latihan fisik dan diindoktrinasi untuk cinta kepada tanah 

air.  Membaca dan musik juga diajarkan, namun lebih dari itu 

mereka juga berlatih berkelahi, pentathlon (lempar cakram, lempar 

lembing, lompat jauh, dan gulat), serta menggunakan senjata.  

Gadis-gadis juga menjalankan latihan fisik yang keras yang juga 

nantinya dapat menjadi seorang ibu yang kuat pula.  Pada usia 18 

tahun, remaja-remaja tersebut disebar ke seluruh daerah untuk 

bertugas sebagai pengawas kaum Helot dan Perioikoi, juga 

bertugas sebagai pengawas daerah.  Berburu merupakan salah 

satu bentuk ujian yang digunakan untuk menentukan tingkat 

kemampuan tubuh yang dicapai.  Pada usia 30 tahun, setelah 

dibina dan dilatih dengan cara berat yang penuh tantangan dan 

resiko, para pemuda diakui dan diberi hak sebagai orang dewasa. 

Pada masa dewasa inilah mereka baru diijinkan untuk berumah 

tangga dan berpolitik. 

 Pendidikan kepada anak-anak gadis di Sparta ditekankan 

pula pada perkembangan jasmaninya, sehingga mereka juga 

melakukan latihan jasmani bersama dengan para pemuda. 
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Athena   

 Polis Athena (terletak di Attica, Yunani Timur) merupakan 

polis yang paling menarik, berpengaruh, bebas, dan makmur di 

antara polis-polis lainnya.  Pengaruh kekuasaannya mencapai 

puncaknya selama pemerintahan Pericles (461-429 SM). 

Penduduk Athena terdiri dari penduduk asli, budak, dan 

metich (penduduk asing).  Sistem pendidikan di Athena bersifat 

liberal, individual, dan demokratis untuk menuju pada Epebhe 

Athena,  yaitu warga negara yang harmonis, sehat dan kuat, cerdas 

otaknya, serta luhur budi pekertinya.  Semua orang mendapatkan 

pendidikan sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.  Orang 

kaya dan bangsawan harus belajar ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan, orang miskin belajar bertani dan kerajinan tangan, 

sedangkan anak-anak belajar membaca dan berenang. 

Sebelum usia 7 tahun, pendidikan bagi anak-anak 

merupakan tanggung jawab keluarga.  Pada usia 7 tahun keatas, 

anak-anak diserahkan kepada drammatist untuk belajar membaca, 

berhitung, dan menulis, serta belajar ilmu musik dan menyanyi dari 

seorang chitarist.  Anak-anak usia 14-18 tahun diberi latihan-

latihan jasmani (berupa senam) dari seorang paidotribe.  Setelah 

usia 20 tahun, mereka diakui sebagai warga negara penuh, berhak 

dan berkewajiban seperti orang dewasa. 

 Latihan-latihan jasmani untuk anak-anak orang kaya 

dilakukan gymnasium, dan yang lainnya di palaestra.  Perlu pula 

diketahui bahwa mereka, kaum pria maupun wanita bangsa Athena, 

melakukan latihan-latihan jasmani dengan gymnos (telanjang), 

yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada otot-otot tubuh 

dapat berkembang dengan sebaik-baiknya tanpa rintangan. 

 Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Yunani mengadakan 

suatu pesta.  Adapun pesta tersebut yang dikenal ada empat 

macam, yaitu: (1) Olympia.  Pesta ini diadakan setiap empat tahun 

sekali di gunung Olympus yang bertujuan untuk menghormati dewa 
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Zeus.  Meskipun pesta ini hanya berlangsung selama lima hari, 

namun orang-orang Yunani memandangnya dengan begitu agung.  

Setiap peserta sangat diperhatikan agar dapat  datang dan kembali 

dalam keadaan selamat, serta selama mengikuti pesta ini serta 

diharapkan tidak menemui rintangan apapun.  Pesta Olympia 

memperlombakan lari, lompat jauh, lompat tinggi, dan lempar 

cakram. Juga lomba menggubah musik, puisi, dan meniup 

terompet, bahkan kontes kecantikan dan minum.  Para pemenang 

dalam setiap lomba menerima mahkota yang terbuat dari daun 

salam. Cabang olahraga yang terkenal adalah marathon; (2) 

Phytia. Mula-mula pesta ini merupakan pesta musik untuk 

menghormati dewa Apollo (dewa cahaya dan kebenaran), lalu 

ditambah dengan pesta olahraga.  Tempat penyelenggaraannya di 

Delphi dan waktunya empat tahun sekali.  Olahraga yang paling 

menonjol dalam pesta ini adalah pacuan kuda dan perlombaan 

kereta (chariot race); (3) Isthmia. Pesta ini berlangsung di 

Chorintus.  Acara pertandingannya yaitu berkuda, bersampan, dan 

musik, yang tujuannya untuk menghormati dewa Poseidon (dewa 

laut).  Cabang olahraga yang lain meliputi main bola, angkat besi, 

tinju, gulat, pertarungan antar gladiator, dan perkelahian antara 

manusia dengan binatang; (4) Nemea.  Pesta ini bertujuan untuk 

menghormati dewi Hera (istri dewa Zeus), dan diselenggarakan di 

Acropolis. Cabang-cabang olahraga yang diperlombakan hampir 

sama dengan pesta Isthmia. 

 Keharmonisan antara pembentukan gymnist (kejasmanian) 

serta musis (kerokhanian dan kesenian) pada abad keempat agak 

mundur dan terganggu karena adanya beberapa faktor, yaitu: (1) 

timbulnya perkembangan budaya dan pengetahuan; (2) mundurnya 

hidup keagamaan dan nasionalisme; (3) kekayaan serta hidup 

serba mewah yang meliputi para pemuda. 
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BANGSA ROMAWI 

 Romawi sebagai negara republik yang independen di mulai  

sekitar tahun 500 SM dan berlangsung hingga pertengahan abad 

kesatu SM.  Sesudah itu digantikan dengan kerajaan Romawi, yang 

mencapai puncak kejayaannya selama dua abad pertama sesudah 

Masehi yang membawa sebagian dunia ini menuju Pax Romana 

atau perdamaian di bawah Roma. 

 Negara Romawi yang sistem pemerintahannya oligarkhi 

liberal, membagi penduduk ke dalam dua golongan, yaitu: (1) 

Patricia, terdiri dari kelompok aristokrat kaya yang dianggap 

sebagai warganegara secara penuh dan dipercaya untuk menjadi 

pimpinan di bidang militer dan politik; (2) Peblea, terdiri dari 

sebagian besar penduduk dan dianggap sebagai warganegara 

secara tidak penuh, namun mereka masih mendapat beberapa hak 

politik dan diperkenankan untuk mengumpulkan kekayaan. 

Bangsa Romawi tidak mempunyai peradaban atau  

kebudayaan sendiri, mereka menggunakan kebudayaan Hellenistik 

yaitu perpaduan antara peradaban atau kebudayaan kuno dengan 

peradaban Timur.  Peradaban mereka menonjolkan segi 

kepraktisan sebagai gaya Romawi.  Di bidang organisasi militer, 

pemerintahan, hukum, dan teknik, bangsa Romawi memiliki 

kemampuan jauh lebih tinggi daripada yang pernah  dicapai oleh 

bangsa manapun di dunia pada masa itu.  Pasukan atau militer 

Romawi memiliki disiplin yang tinggi serta organisasi yang baik.  

Pendidikan militernya sangat mengutamakan keberanian, 

kesetiaan, serta kepatuhan atau dedikasi yang tinggi. 

Pendidikan di Romawi bukan tanggungjawab negara, 

melainkan menjadi tanggung jawab serta diserahkan sepenuhnya 

kepada keluarga, sehingga keluarga merupakan inti masyarakat.  

Sampai usia 13 tahun, pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung 

jawab keluarga yaitu ibu dan ayah.  Ajaran ibu meliputi seluruh 

aktivitas yang berhubungan kebutuhan praktis hidup sehari-hari dan 
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bertujuan untuk mempersiapkan anak mampu menerima 

pendidikan berikutnya,  yang berupa ajaran sopan-santun, 

berpakaian, dan membersihkan diri.  Dalam batas usia 15-17 

tahun, anak-anak bangsa Romawi harus mengetahui dan 

memahami Dua Belas Tabel (Undang-undang Pertama Roma yang 

tertulis) yang berlaku di masyarakat, selain penguasaan syair-syair 

serta sejarah kepahlawanan.  Pada usia 18 tahun, semua anak 

laki-laki harus masuk asrama militer untuk dilatih serta dibina 

keterampilan militer dan berperang.  Sebelum memasuki masa 

dewasa, pemuda-pemuda diajar berpolitik mengikuti sidang-sidang 

senat.  Para pemuda  diberi hak serta kebebasan belajar 

memahami politik sebagai persiapan masa dewasa.  Pada usia 20 

tahun, mereka diakui sebagai warganegara dewasa, berkewajiban 

dan mempunyai hak dalam semua bidang kehidupan negara.  

Olahraga populer di  masyarakat Romawi adalah harpastum 

(main bola) dan angkat besi.  Selain itu, mereka sangat menggemari 

tontonan yang berupa tinju, pancration (gabungan tinju-gulat), 

gladiator, dan perkelahian manusia dengan binatang yang 

dilakukan di colloseum.  Rakyat Romawi sangat memuji-muji para 

pemenang pertandingan dan perkelahian, yang kemudian 

menimbulkan dampak buruk bagi bangsa Romawi pada abad 

keruntuhan, karena latihan-latihan jasmani dilakukan dengan tidak 

sewajarnya serta terjadi perubahan dari kultur tubuh menjadi 

kultus tubuh. 

 

ABAD PERTENGAHAN 

 Dalam abad pertengahan, pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh cita-cita hidup kaum gereja.  Hidup ini dipandang sebagai 

persiapan untuk menjadi warga kerajaan Tuhan (hidup untuk alam 

baka).  Sehingga pada abad ini terdapat dua aliran yang saling 

mempengaruhi, yaitu kaum gereja dan kaum kesatria (Ridders).  
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Namun kedua aliran tersebut mempunyai persamaan yaitu hidup 

didasarkan atas religius (ke-Tuhanan). 

 

Aliran Kaum Gereja 

 Pada permulaan abad pertengahan sangat dipengaruhi 

pendapat dari Agustinus (354-430) yang sama sekali tidak mau 

mengakui kepentingan latihan jasmani.  Pendapat ini dapat diterima 

sebagai reaksi terhadap pemujaan kejasmanian pada jaman 

Romawi yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan Romawi. 

 Baru pada akhir abad pertengahan, pendapat dari Thomas 

von Aquino (1224-1274) dapat mempengaruhi umum tentang 

pentingnya latihan jasmani.  Pendapat tersebut adalah “jiwa dan 

raga merupakan suatu kesatuan”, sehingga jasmani harus pula 

diakui. 

 

Aliran Kaum Kesatria (Ridders) 

 Cita-cita kaum kesatria berpengaruh pula pada kaum gereja, 

hanya pelaksana-annya saja yang berbeda.  Hal-hal mengenai 

harga diri, ketabahan, keberanian, dan sopan santun dalam cita-cita 

kaum kesatria sangat dijunjung tinggi, sehingga bentuk latihan 

jasmaninya juga disesuaikan dengan cita-cita tersebut, seperti 

menunggang kuda, berenang, anggar, dan berburu. 

 Selain itu, khusus untuk bangsawan yang akan menjadi 

perwira atau pahlawan, harus mengikuti tujuh probitates (tujuh 

macam pendidikan bangsawan), yang terdiri atas: (a) Lapangan 

kejasmanian: naik kuda, renang, panahan, anggar, dan berburu;  (b) 

Lapangan kecerdasan: bermain catur dan syair.  Bagi putri-putri 

bangsawan, pendidikannya terutama ditekankan pada kecerdasan 

otak, keagamaan, kerumahtanggaan, musik, dan tarian-tarian.  

Latihan jasmani bagi putri-putri bangsawan hanya sebagai 

kegemaran saja, bukan suatu kewajiban. 
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RANGKUMAN 

Latihan-latihan jasmani  bangsa Purba dimaksudkan hanya 

untuk menguatkan badan agar dapat digunakan dalam perjuangan 

untuk hidup (struggle for life), kehidupan mereka di alam bebas 

yang ganas penuh tantangan, dan untuk menaklukkannya mereka 

melakukan latihan-latihan jasmani.  Selain itu, latihan jasmani bagi 

anak-anak bangsa Purba dilakukan dengan meniru, yang menjadi 

dasar dari titik sumber bagi pendidikan langsung, yaitu dengan 

mengikuti orang tuanya.  Selanjutnya Mesir Purba telah memberi 

satu kontribusi yang sangat berarti bagi praktek dan ilmu 

kedokteran modern yaitu dari keahlian dalam pembalseman dan 

mummifikasi.  Pertumbuhan jasmani juga dipelihara baik-baik, 

dengan cara melakukan gulat dan senam.  Namun, mereka tidak 

mempunyai usaha untuk mempromosikan olahraga, karena 

kehidupan yang masih sederhana.  Cina Purba sudah mengenal 

dan melakukan latihan jasmani.  Tahun 1122-249 SM merupakan 

jaman keemasan Cina Purba, karena adanya pendidikan yang 

praktis, harmonis dan seimbang, baik perkembangan fisik maupun 

psikis anak,  sehingga muncullah pemuda-pemuda yang cakap dan 

terpilih untuk memerintah.  Kegiatan fisik ini menurun ketika faham 

Taoisme, Budhisme, dan Confosiunisme muncul dan menyebar ke 

seluruh negara. Kegiatan fisik hanya diberikan khusus kepada 

orang-orang yang memasuki militer. 

Dua  polis yang terkenal dan paling menonjol dalam hal 

kegiatan jasmani di Yunani, adalah Sparta  dan Athena.  Polis 

Sparta, sistem pendidikannya bersifat konservatif-sosial dan 

aristokratis yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga 

trampil di bidang kemiliteran.  Polis Athena, sistem pendidikannya 

bersifat liberal, individual, dan demokratis untuk menuju pada 

Epebhe Athena.  Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Yunani 

mengadakan suatu pesta olahraga dan kesenian, yang dikenal ada 

empat macam, yaitu Olympia, Phytia, Isthmia, dan Nemea.  Adapun 
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Romawi, peradabannya menonjolkan segi kepraktisan sebagai 

gaya Romawi.  Rakyat Romawi sangat memuji-muji para pemenang 

pertandingan dan perkelahian, yang kemudian menimbulkan 

dampak buruk bagi bangsa Romawi pada abad keruntuhan, karena 

latihan-latihan jasmani dilakukan dengan tidak sewajarnya serta 

terjadi perubahan dari kultur tubuh menjadi kultus tubuh.  Dalam 

abad pertengahan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cita-cita 

hidup kaum gereja.  Hidup ini dipandang sebagai persiapan untuk 

menjadi warga kerajaan Tuhan (hidup untuk alam baka).  Sehingga 

pada abad ini terdapat dua aliran yang saling mempengaruhi, yaitu 

kaum gereja dan kaum kesatria (Ridders).  

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Mengapa seorang guru pendidikan jasmani harus memahami 

dan mengetahui sejarah olahraga? 

2. Mengapa olahraga pada hakekatnya merupakan bagian dari 

peradaban manusia? 

3. Cara melakukan latihan jasmani sejak mulai bangsa primitif 

lambat laun mengalami perubahan-perubahan.  Sebutkan 

penyebabnya! 

4. Mengapa tubuh atau jasmani bangsa Purba perlu dilatih dan 

dipelihara?  

5. Latihan-latihan jasmani pada bangsa Purba belum dapat 

disebut sebagai kegiatan olahraga seperti yang dimaksud 

sekarang ini.  Jelaskan alasannya! 

6. Sebutkan asumsi-asumsi yang dapat diambil dengan adanya 

kegiatan jasmani pada bangsa Purba! 

7. Mengapa bangsa Mesir Purba dianggap telah memberikan satu 

kontribusi yang sangat berarti bagi praktek dan ilmu kedokteran 

modern? 

8. Sebutkan ciri-ciri pokok pendidikan pada bangsa Mesir Purba! 



16    Hariyoko 

 

9. Apa yang Anda ketahui tentang kuang-fou pada bangsa Cina 

Purba?  Coba Anda jelaskan! 

10. Mengapa tahun 1122-249 SM merupakan jaman keemasan 

bagi Cina Purba? 

11. Jelaskan perbedaan antara sistem pendidikan di Sparta dengan 

Athena! 

12. Mengapa latihan jasmani pada bangsa Yunani Purba dilakukan 

dengan gymnos? 

13. Apa yang Anda ketahui tentang empat macam pesta pemujaan 

kepada dewa-dewa oleh bangsa Yunani Purba?  Jelaskan! 

14. Mengapa latihan jasmani menimbulkan dampak buruk bagi 

bangsa Romawi pada abad keruntuhan?  Sebutkan pula 

olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Romawi! 

15. Mengapa latihan jasmani dari aliran kaum Kesatria harus 

disesuaikan dengan cita-citanya? 
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BAB SEJARAH OLAHRAGA  

DI INDONESIA II 
 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan sejarah olahraga pada Masa Purba di Indonesia;  

b. Menjelaskan sejarah olahraga pada Masa Sebelum Penjajahan; 

c. Menjelaskan sejarah olahraga pada Masa Penjajahan; 

d. Menjelaskan sejarah olahraga pada Masa Sesudah Indonesia 

Merdeka. 

 

MASA PURBA 

Bangsa Indonesia merupakan percampuran bangsa-bangsa 

yang datang dari Indo-Cina (pendatang baru) dengan penduduk asli 

yang telah menetap di kepulauan Indonesia.  Kehidupan mereka 

pada waktu itu adalah bertani, beternak, dan berburu dengan 

menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih 

sederhana, seperti kapak, pisau, dan tombak. Karena 

kehidupannya yang demikian itu, mereka memerlukan fisik yang 

kuat dan tangguh untuk melawan segala tantangan hidupnya. 

 Dalam masyarakat purba, usaha-usaha dan kegiatan 

pendidikan pada umumnya berupa pendidikan jasmaniah, karena 

kelangsungan hidupnya tergantung pada kemampuan tubuhnya 

untuk sanggup bertahan terhadap kehidupan di alam bebas yang 

keras, berkelahi melawan musuh-musuh, serta membuat maupun 

menggunakan alat-alat dan senjata (seperti lembing, panah, kapak, 

dan alat bandil). Demikian pula kelangsungan hidup kelompok 

banyak tergantung kepada unsur kekuatan jasmani para 

anggotanya, seperti kecekatan, kecepatan, dan kekuatan 

mengatasi keadaan gawat. 
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 Kegiatan jasmani pada kehidupan masyarakat purba dapat 

menciptakan kekuatan dan pengembangan kesadaran kelompok.  

Kegiatan tersebut juga merupakan suatu aspek dalam menciptakan 

iklim yang menguntungkan untuk mengindoktrinasi pemuda-

pemuda sebagai norma-norma suku. Pada masa purba, rekreasi 

merupakan kegiatan yang penting juga dalam masyarakat, 

walaupun bentuk dan coraknya berbeda dengan rekreasi pada saat 

ini, tetapi pada dasarnya rekreasi itu sama, yaitu terdiri dari tarian, 

nyanyian, permainan, dan drama.  Bentuk kegiatan permainan 

menempati peranan penting dalam kehidupan mereka, karena 

melalui cara ini para orang tua mempersiapkan anak-anaknya 

menghadapi kehidupan dewasa.  Selain itu, diajarkan juga bentuk 

latihan jasmani yang lain, seperti renang, mendayung, lari, bermain 

senjata, bela diri, dan tarian perang.  

 

MASA SEBELUM PENJAJAHAN 

Masa Kebudayaan Hindu 

 Masa purba diakhiri pada kira-kira abad kelima dengan 

ditemukannya prasasti-prasasti yang ditulis di atas batu.  Kemudian 

digantikan dengan masa kebudayaan Hindu yang terjadinya 

disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari India melalui 

perdagangan dan pelayaran.  

 Di dalam ajaran Hindu terdapat berbagai macam aliran, di 

mana setiap aliran mempunyai anggapan bahwa manusia itu 

mempunyai dua unsur yaitu jasmani dan rohani.  Aliran Sankhya 

dan Yoga menganggap bahwa jasmani merupakan suatu pengikat 

atau penghambat kebebasan jiwa, maka untuk membebaskannya 

dilakukan dengan jalan Yoga, bertapa dan mengheningkan cipta.  

Hal ini berarti suatu usaha penguasaan jasmani melalui latihan-

latihan, terutama penguasaan pernafasan.  Sifat pendidikan pada 

waktu itu harus ditujukan kepada pengabdian diri terhadap agama.  

Tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk manusia taat dan 
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patuh kepada agama demi tercapainya kesempurnaan di alam 

akhirat.  Penyelenggaraan pendidikan terutama bagi anak-anak 

golongan bangsawan dan pendeta, diatur dan diadakan oleh 

pendeta atau biksu di biara-biara.  Latihan jasmani yang terdapat 

pada golongan Brahmana, tujuannya adalah untuk penguasaan 

beberapa sikap dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa 

membebaskan jiwa (rohani) dari jasmani. Adapun pada golongan 

ksatria, latihan jasmaninya berhubungan erat dengan kedudukan 

mereka sebagai golongan yang menguasai pemerintahan, berupa 

latihan kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, serta 

bermain senjata (seperti tombak, gada, panah, dan ketapel).  Guru-

guru mereka adalah para perwira dan senopati tentara.  Tari-tarian 

diajarkan sebagai pelengkap guna turut ambil bagian dalam 

upacara keagamaan. 

 Bagi anak-anak rakyat biasa tidak tersedia pendidikan 

seperti anak-anak golongan bangsawan dan pendeta, namun anak-

anak ini sudah harus tunduk pada tata-cara kehidupan yang diatur 

oleh golongan Brahmana dan Ksatria. Pendidikan mereka sangat 

tergantung kepada keluarga sendiri dan biasanya bersifat praktis, 

kecuali anak-anak gadis yang terpilih menjadi penari kraton dan di 

candi-candi. 

 

Masa Kebudayaan Islam 

 Pada masa kebudayaan Islam, tujuan pendidikan 

ditekankan pada pembinaan manusia yang sabar, merasa puas 

dengan keadaan yang kurang, serta taat kepada agama dan 

pemerintah.  Tujuan akhir dari pendidikan itu adalah kesempurnaan 

atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  Dalam Islam tidak 

terlalu mementingkan tarian yang digabungkan dengan 

kepentingan agama. 

 Latihan jasmani yang diberikan di langgar-langgar serta 

pesantren-pesantren, antara lain seperti pencak silat dan kekebalan 
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badan dari senjata, tujuannya sangat terbatas untuk 

mempertahankan diri dan kelompok dari serangan musuh, serta 

juga dipakai sebagai rekreasi.  Sedangkan latihan jasmani yang 

diberikan kepada anak-anak bangsawan dan pegawai-pegawai 

tinggi keraton di istana, ditekankan pada segi-segi keprajuritan, 

seperti naik kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, serta taktik 

dan strategi perang.  Senjata yang dipakai pada saat itu adalah 

tombak, keris, pedang, busur dan anak panah. 

 Selain itu, pada masa ini terdapat bermacam-macam 

permainan, seperti sodoran (pertandingan ketrampilan memainkan 

senjata), senenan (permainan tombak dengan naik kuda yang 

diiringi gamelan dan hanya diikuti oleh bangsawan serta pembesar-

pembesar kerajaan), debus (suatu permainan kecakapan 

berperang dengan menggunakan senjata yang berupa gada 

berujung runcing), ujungan (kecakapan memainkan gada atau 

penthung dari prajurit kerajaan), tari seudati (suatu seni tari dengan 

gerak irama berupa tepuk dada, tepuk tangan, dan ketikan jari 

menimbulkan suara yang berpadu menjadi satu), loncat Nias atau 

hombo-batu (melompati batu setinggi  2 meter yang bertujuan 

untuk upacara inisiasi dan upacara persiapan perang), serta tari 

kecak (dilakukan dalam upacara agama dan dimainkan dengan 

sikap duduk oleh berpuluh-puluh peserta sambil menyanyikan lagu-

lagu, diiringi gamelan). 

 Pencak silat, yang hidup di banyak daerah kepulauan 

Indonesia merupakan olahraga asli yang fungsinya sebagai seni tari 

dan olahraga beladiri.  Pencak silat pada masa abad XV-XVII 

tidaklah sembarang orang boleh mempelajarinya, karena hanya 

diberikan bagi keluarga bangsawan dan raja. Kemudian sesuai 

dengan situasi saat itu, pencak silat menyebar melalui pesantren-

pesantren dan guru-guru agama, saat penganut-penganut agama 

Islam menderita tekanan akibat masuknya penjajah di Indonesia. 
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MASA PENJAJAHAN 

Masa Penjajahan Belanda 

 Pemerintah Belanda tidak banyak menaruh perhatian 

kepada latihan jasmani penduduk asli.  Sejak mula-mula berkuasa 

di Indonesia, pemerintah Belanda melarang segala kegiatan 

jasmani, baik dalam langgar-langgar maupun dalam masyarakat.  

Dengan demikian, latihan jasmani warisan nenek moyang bangsa 

Indonesia semakin berkurang.  Perhatian terhadap latihan jasmani 

baru ada kira-kira pada akhir abad ke-19, ketika sekolah-sekolah 

bagi anak-anak Eropa semakin berkembang.  

 Keadaan keolahragaan di Indonesia yang dijajah oleh 

Belanda itu tentunya sesuai dengan keadaan keolahragaan di 

Belanda sendiri.  Pada waktu itu di Belanda masuk dan berkembang 

sistem Jerman, yang semula hanya digunakan di kalangan militer, 

kemudian pengaruhnya masuk juga di sekolah-sekolah dan 

masyarakat.  Karena militer Belanda di Indonesia banyak 

mempunyai pengaruh, maka akhirnya sistem Jerman tersebut ikut 

pula dikembangkan di Indonesia.  Sistem Jerman yang 

dikembangkan oleh Jahn, Spiesz, dan Maul ini hanya bertujuan 

untuk menguatkan otot-otot.  Dilihat dari segi pendidikan dan ilmu 

jiwa kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena sifat latihannya 

yang sangat statis dan siswa hanya dianggap sebagai objek belaka, 

maka kemudian sistem Jerman terdesak oleh sistem yang lebih 

baru, yaitu sistem Swedia, yang mulai masuk Indonesia tahun 1918 

dan dibawa oleh dr. H. F. Minkema, seorang Perwira Kesehatan 

Kelas Satu Koninklejke Marine Belanda.  Sistem ini, yang dipelopori 

oleh Per Hendrik Ling, hanya bertujuan untuk kesehatan badan 

saja. Namun sistem Swedia akhirnya terdesak juga oleh sistem 

Austria, yang diciptakan dan dipelopori oleh Gaulhofer dan 

Streicher.  Sistem ini yang didasari oleh faktor-faktor anatomis, 

fisiologis, psikologis, paedagogis, dan sosiologis, bertujuan untuk 

menjadikan manusia sempurna dalam bentuk (form), prestasi 
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(leistung), dan isi (inhalt).  Juga, pada sistem Austria yang 

dipentingkan adalah si anak, yaitu mendidik secara Vom Kinde Aus 

(anak sebagai titik pangkal).  Oleh karena sistem Austria sesuai 

dengan kemajuan jaman, maka sampai dengan akhir penjajahan 

Belanda di Indonesia masih digunakan di sekolah-sekolah.  

Masyarakat Indonesia sedikit sekali perhatiannya terhadap senam.  

Kegiatan senam di masyarakat biasanya hanya merupakan 

demonstrasi yang dilaksanakan oleh siswa-siswa sekolah 

menengah, seperti HIK, MULO, AMS, dan HBS.  Atletik banyak 

dilakukan oleh pelajar-pelajar di sekolah lanjutan, sebab sering 

dimasukkan di dalam acara perlombaan antar sekolah, dan yang 

sering diperlombakan meliputi lari, jalan, lempar, dan lompat, serta 

pancalomba dan dasalomba.  Sama halnya dengan senam, maka 

atletik pun tidak mendapat tempat yang wajar dalam masyarakat 

Indonesia.  Permainan yang berkembang dengan pesat di 

masyarakat adalah sepakbola dan bulu tangkis; di kalangan 

bangsawan adalah tenis lapangan, serta di kalangan orang Cina 

adalah tenis meja dan bolabasket.  Di Sekolah Dasar diajarkan 

kasti, slagbal, dan bermacam-macam permainan kanak-kanak yang 

berasal dari Belanda.  Adapun di Sekolah Lanjutan diajarkan 

sepakbola, bolatangan, dan korfbal (bola keranjang).  

 Pada saat itu yang menjadi guru-guru olahraga di sekolah-

sekolah Eropa, sekolah untuk anak-anak orang Belanda dan kaum 

bangsawan, adalah bintara-bintara militer Belanda yang 

berpendidikan khusus setelah mereka mendapatkan pendidikan 

militer.  Sebaiknya yang menjadi guru-guru olahraga di sekolah-

sekolah penduduk pribumi adalah tamatan sekolah guru yang 

diharuskan mengikuti kursus pendidikan jasmani selama 3 sampai 

6 bulan, dan setelah mendapatkan akta pendidikan jasmani.  

Tingkat yang lebih tinggi lagi untuk guru olahraga adalah kursus B 

atau akta B, yang lamanya 1,5 sampai 2 tahun, dengan 

kewenangan mengajar di sekolah guru khusus pribumi. 
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Sebagai akibat dari penjajahan Belanda di Indonesia, 

dimana rakyat selalu tertindas, hidup miskin, tidak merdeka, dan 

ingin membebaskan diri dari belenggu penjajah, maka timbul 

Kebangkitan Nasional.  Sebagai media untuk mencapai tujuan 

perjuangan, pada masa Kebangkitan Nasional timbul badan atau 

organisasi pendidikan oleh bangsa Indonesia yang bersifat swasta.  

Yang pertama kali timbul adalah Syarikat Islam, disusul Boedi 

Oetomo, dan kemudian lahir pula organisasi politik lainnya.  Sejalan 

dengan itu, tumbuh pula gerakan-gerakan pemuda yang dihimpun 

menurut daerah atau suku bangsa dan agamanya.  Puncaknya 

adalah peristiwa penting pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan 

adanya Kongres Pemuda yang menghasilkan “Sumpah Pemuda”.  

Sedikit demi sedikit gerakan ini semakin meluas ke seluruh 

Indonesia dan dengan itu makin terasa perlunya kekuatan jasmani 

(fisik) dan rohani (jiwa) untuk mulai dibina dan diorganisir sebagai 

pendukung gerakan-gerakan tersebut.  Demikian pula dengan 

olahraga sebagai alat pendukung pergerakan nasional, mulai dibina 

dan diorganisir. 

 Pada tanggal 19 April 1930, lahirlah ikatan olahraga 

Indonesia yang pertama, yaitu Persatuan Sepakraga Seluruh 

Indonesia disingkat PSSI (sekarang menjadi Persatuan Sepakbola 

Seluruh Indonesia) dan berkedudukan di Jogjakarta, Solo, Madiun, 

Bandung, Jakarta, dan Surabaya.  Sebelum pecah Perang Dunia II 

(tahun 1941), telah beranggotakan 40 kota di seluruh Jawa, sedang 

di luar Jawa hanya di Medan, Padang dan Makasar.  Sebagai Ketua 

Umum PSSI yang pertama adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo, dan 

beliau juga sebagai penggerak dan pendiri PSSI.  Pada tahun 1936 

menyusul berdiri Persatuan Lawn Tennis Indonesia (PELTI) yang 

berpusat di Semarang dan sebagai ketuanya yaitu dr. Boentaran.  

Kemudian pada tahun 1940 berdiri Persatuan Bola Keranjang 

Seluruh Indonesia (PBKSI) yang pusatnya di Jakarta dengan 

ketuanya Mr. Roesli.  
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 Dari kalangan olahraga Belanda pada waktu itu berusaha 

untuk menarik organisasi olahraga bangsa Indonesia ke dalam 

organisasi olahraganya, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil.  

Bagi organisasi-organisasi olahraga di Indonesia, apabila 

menggabungkan diri sama artinya dengan meleburkan diri ke dalam 

persatuan-persatuan olahraga asing itu, sehingga dengan 

sendirinya akan kehilangan sifat nasionalnya.  Walaupun begitu 

kedua pihak tetap melakukan kerjasama dalam batas-batas 

kepentingan olahraga dan prestasi atlet masing-masing.  Namun 

para pengurus organisasi olahraga Indonesia yang terdiri dari tokoh 

pergerakan nasional merasa khawatir dengan adanya kerjasama di 

lingkungan organisasi olahraga.  Makin lama makin terasa perlu 

adanya suatu ikatan keolahragaan yang mempersatukan semua 

organisasi serta badan olahraga, dan ikatan keolahragaan tersebut 

nantinya bertindak sebagai koordinator.  Pada  kongres Windon 

PSSI tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang berpusat 

di Jakarta dan di bawah pimpinan Soetarjo Hadikoesoemo.  Dengan 

terbentuknya ISI ini, secara organisatoris, dunia olahraga nasional 

hakikatnya lebih maju selangkah daripada dunia olahraga pimpinan 

penjajah Belanda.  Di bawah pimpinan ISI, pada tahun 1938 telah 

pernah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional di Solo, sebagai 

manifestasi dari kehidupan olahraga nasional yang bersatu. 

 

Masa Penjajahan Jepang 

 Masa penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun itu ternyata 

banyak menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia.  Hal ini 

karena Jepang sedang berperang melawan Sekutu, dan Indonesia 

merupakan sumber bahan makanan dan bahan mentah serta 

tenaga kerja yang murah untuk mendukung peperangan itu. 

 Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mengharapkan 

suatu mutu pendidikan yang baik kepada bangsa Indonesia, 

begitupun terhadap latihan jasmani.  Kegiatan-kegiatan olahraga 
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yang dilaksanakan pemerintah Jepang pada waktu itu, 

dimanfaatkan untuk: (1) memperkuat fisik dan mental para pemuda; 

(2) sebagai tontonan yang rekreatif; (3) menyalurkan kegiatan 

pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam 

penjajahan; (4) memperkenalkan kebudayaan Jepang, khususnya 

olahraga sumo, judo, karate, serta olahraga-olahraga kecil lainnya 

yang berasal dari Jepang; dan (5) memperkenalkan olahraga 

militer.  Namun secara menyeluruh, tujuan latihan jasmani pada 

saat itu hanya membentuk manusia yang setia kepada kerajaan 

Jepang dan mampu berperang membantu tentara Jepang.  Latihan 

jasmaninya terdiri dari baris-berbaris (kyoren), senam (taiso) dan 

pembelaan diri menggunakan senjata bayonet (kendo).  Dalam 

latihan ini ditekankan pada penanaman keberanian dan disiplin 

mati, sehingga keuntungan yang didapatkan dari pendidikan 

jasmani pada masa Jepang semata-mata hanya keberanian saja.  

Taiso merupakan olahraga wajib yang dilaksanakan dengan 

setengah paksaan, dan karena kegiatannya diiringi dengan radio 

maka dinamakan “razio taiso” (senam diiringi lagu dari radio). 

Selama penjajahan Jepang, khususnya pada masa-masa 

kehidupan olahraga di Indonesia macet, ISI tidak aktif lagi.  Pihak 

Jepang berkuasa untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan 

olahraga di Indonesia dan membentuk suatu induk organisasi 

olahraga baru dibawah pengawasan mereka, dinamakan DJAWA 

TENGO TAI IKU KAI.  Nama ini kemudian diganti dengan Gerakan 

Latihan Olahraga Rakyat (GELORA), yang berusaha 

membangkitkan kembali semangat olahraga di seluruh Indonesia 

dan mendorong pembentukan persatuan-persatuan olahraga di 

masing-masing daerah. 

Meskipun kegiatan keolahragaan pada masa penjajahan 

Jepang kurang intensif pembinaannya, namun ada juga hikmah dari 

kegiatan olahraga pada masa itu yang menguntungkan para 

pemuda Indonesia.  Melalui pendidikan jasmani di sekolah, dimana 
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para siswa juga diajar baris-berbaris, perang-perangan dengan 

senapan bersangkur (tiruan), dan latihan fisik lainnya yang sangat 

berat, pelajar-pelajar pada umumnya mempunyai daya tahan tubuh 

yang tinggi.  Demikian pula latihan-latihan disiplin, baik di sekolah 

maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang kepada 

kelompok-kelompok tertentu, membentuk pemuda Indonesia 

menjadi pemuda yang siap menghadapi berbagai kesulitan dan 

tantangan.  Hal inilah yang menguntungkan dan sangat membantu 

saat-saat bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin 

menjajah kembali. 

Ketika Jepang menyerah kepada tentara Sekutu, para 

pemuda Indonesia telah siap fisik dan mentalnya menghadapi 

tantangan-tantangan, baik dari Jepang sendiri, Inggris maupun 

Belanda, dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.  

 

MASA SESUDAH INDONESIA MERDEKA 

Masa Tahun 1945-1967 

 Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17-8-1945, maka pemerintahan di Indonesia 

diselenggarakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia sendiri.  Bangsa 

dan rakyat Indonesia sejak saat itu telah bebas dalam menentukan 

bentuk, isi, dan arah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak 

dan keinginannya.  Demikian pula dalam bidang keolahragaan, 

bangsa Indonesia mulai menyusun rencananya, karena telah 

dimaklumi bahwa keadaan olahraga di Indonesia sejak masa 

penjajahan tergantung pada kehendak dan keinginan para 

penjajah. 

 Dalam susunan pemerintahan atau Kabinet Republik 

Indonesia (RI) yang pertama, dibentuk pada tanggal 19 Agustus 

1945 di Jakarta, terdapat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.  

Kementerian ini bertindak sebagai wakil pemerintah, berdasarkan 

tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta mengisi 
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kemerdekaan, untuk pertama kalinya bertugas: (1) 

menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda 

Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang 

tinggi guna memasuki angkatan perang secara besar-besaran; (2) 

mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia yang 

telah rusak selama masa penjajahan.  

 Mengingat suasana pada waktu itu semakin panas dan 

kekacauan terjadi di seluruh kota Jakarta, memaksa pusat 

pemerintahan RI  pindah ke Jogjakarta. Namun Jogjakarta tidak 

mampu menampung semua kementerian, maka kota-kota di 

sekitarnya yang menampungnya.  Kementerian Pendidikan, 

Pengajaran, dan Kebudayaan, nama baru bagi Kementerian 

Pendidikan dan Pengajaran sebagai akibat dari terbentuknya 

Kabinet RI yang kedua tanggal 14 Nopember 1945, menempati 

gedung-gedung dalam Pura Mangkunegaran di Solo.  Dan dari kota 

inilah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 

menyusun kembali dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dengan 

membentuk inspeksi-inspeksi, termasuk di dalamnya yaitu Inspeksi 

Pendidikan Jasmani. 

 Tahun 1947, organisasi olahraga yang bernama GELORA 

dan DJAWA TENGO TAI IKU KAI pada waktu itu meleburkan diri 

bersama-sama menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia 

(PORI) yang berkedudukan di Solo. PORI secara resmi adalah  

organisasi yang mengurus dan memimpin gerakan olahraga di 

Indonesia, yang pada bulan Januari 1947 mengadakan kongres 

darurat dan memilih Mr. Widodo Sastrodiningrat sebagai Ketua 

PORI.  Pada malam peresmian PORI, Presiden Soekarno sekaligus 

melantik Komite Olympiade Republik Indonesia (KORI) yang 

diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.  Tugas KORI adalah 

menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan 

Olympiade. 
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 Dalam gerakan olahraga nasional ini, pihak pemerintah RI 

telah memberikan banyak bantuan.  PORI dan KORI dimasukkan 

dalam pengawasan Kementerian Pembangunan dan Pemuda, 

serta kepada kedua organisasi tersebut diberikan subsidi sesuai 

dengan kemampuan finansial pemerintah pada masa itu.  Berkat 

bantuan pemerintah, PORI dapat mengembangkan organisasinya, 

antara lain: (1) membangun kembali cabang-cabang olahraga yang 

tersebar dan tercerai-berai; (2) membentuk induk organisasi cabang 

olahraga yang belum tersusun; (3) menerbitkan majalah 

“Pendidikan Jasmani” yang bersimbol obor menyala dan lima 

gelang; dan (4) mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional 

Pertama. 

 Semangat olahraga nasional pada waktu itu mulai 

berkembang dan menyala-nyala, maka dipandang perlu untuk terus 

memupuknya.  Untuk maksud tersebut, PORI mengadakan 

pertemuan di Solo pada tanggal 01 Mei 1948 dan memutuskan 

untuk mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON).  Kemudian 

ditetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan PON I di Solo 

tanggal 8-12 September 1948.  PON I tersebut merupakan pekan 

olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah 

keolahragaan penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.  

Selain itu, PON I juga disebut sebagai PON Revolusi, PON 

Perjuangan, PON Penyebar Semangat, dan sekaligus PON 

Persatuan. 

Bersamaan dengan PON I, diadakan Kongres PORI II yang 

hasil keputusannya antara lain, menjadikan PON sebagai peristiwa 

olahraga tradisional yang akan diselenggarakan setiap dua tahun 

sekali, serta menetapkan tahun 1950 sebagai tahun 

penyelenggaraan PON II. 

 Pada tanggal 19 Desember  1949, Belanda mengadakan 

agresinya lagi, tetapi atas perintah PBB diadakan gencatan senjata 

pada bulan Agustus 1949. Setelah keamanan negara pulih kembali 
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pada akhir 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka 

gerakan olahraga yang terhenti itu digiatkan dan dikembangkan 

lagi.  Bekal konsep-konsep yang telah dirintis dan pengalaman yang 

telah dimiliki, dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga 

dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia ke 

dalam dua arah, yaitu: (a) Keolahragaan di lingkungan sekolah, 

dibina langsung oleh pemerintah, dan (b) Keolahragaan di 

lingkungan masyarakat, dibina oleh masyarakat sendiri dengan 

bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah. 

 Keolahragaan di lingkungan sekolah.  Keolahragaan di 

lingkungan sekolah ini, pelaksanaan, pengaturan, pengurusan, dan 

pembinaannya langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu 

ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan 

Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi 

Pendidikan Jasmani.  Keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih 

tetap diberi nama Pendidikan Jasmani.  Untuk melaksanakan 

pencapaian tujuan olahraga di lingkungan sekolah ini, pemerintah 

telah memutuskan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan 

salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah 

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

 Oleh karena tumbuhnya sekolah-sekolah tidak seimbang 

dengan tersedianya tenaga-tenaga, khususnya guru Pendidikan 

Jasmani, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk 

membuka sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang menyiapkan 

tenaga-tenaga guru Pendidikan Jasmani, baik untuk sekolah-

sekolah rakyat, sekolah-sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi.  

Sampai tahun 1957, di seluruh Indonesia telah terdapat enam 

Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD) yang menyiapkan guru-

guru SR; tujuh kursus B-I Pendidikan Jasmani yang menyiapkan 

guru SLP; satu kursus B-II Pendidikan Jasmani yang menyiapkan 

guru-guru SLA; serta dua Fakultas Pendidikan Jasmani (FPD) yang 

menyiapkan ahli-ahli dan guru-guru pendidikan jasmani. Selain itu, 



30    Hariyoko 

 

pemerintah telah pula mengambil kebijakan untuk dalam waktu 

singkat dapat sebanyak-banyaknya menyiapkan guru-guru 

Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah, dengan mengadakan 

kursus-kursus singkat, yaitu kursus Ajun Inspektur Pendidikan 

Jasmani, Kursus Inspektur Pendidikan Jasmani, dan Kursus 

Ulangan Pendidikan Jasmani bagi guru-guru SR. 

 Keolahragaan di lingkungan masyarakat.  Di samping 

upaya peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia, di 

masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di 

forum internasional.  Dengan pembinaan yang terus-menerus dan 

tekun, Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olympiade XV di 

Helsinki tahun 1952, Olympiade XVI di Melbourne tahun 1956, dan 

Olympiade XVII di Roma tahun 1960.  Pada pelaksanaan 

Olympiade XVIII di Tokyo tahun 1964, Indonesia tidak dapat 

mengikuti karena masih dalam masa skorsing IOC, namun pada 

Olympiade berikutnya sudah dapat mengikuti karena sudah dapat 

diterima sebagai anggota IOC.  Selain itu, Indonesia telah pula 

dapat mengikuti kegiatan olahraga di Asia, antara lain Asian Games 

(AG) I tahun 1951 di New Delhi, AG II di Manila tahun 1954, AG III 

di Tokyo tahun 1958, dan seterusnya. 

Mahasiswa sebagai bagian masyarakat yang peka terhadap 

perkembangan sekitarnya, turut tergugah pula untuk menggiatkan 

olahraga. Pada permulaan tahun 1950, meskipun jumlah perguruan 

tinggi sangat terbatas, mahasiswa sudah mulai mengadakan 

pertandingan sesamanya, belum sampai meningkat pada 

pertandingan antar perguruan tinggi.  Pekan Olahraga Mahasiswa 

(POM) baru dapat terlaksana untuk pertama kalinya pada tanggal 

20 Desember 1951 di Yogyakarta, yang dibuka oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (PDK).  Kegiatan ini dapat 

terselenggara berkat adanya usaha yang gigih dan ulet dari Dema 

Universitas Gajahmada (UGM) dalam rangka Dies Natalis UGM 

yang kedua, sehingga biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh 
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UGM dari subsidi Kementerian PDK.  Pada POM I ini, pesertanya 

hanya merupakan utusan kota-kota besar di pulau Jawa dan hanya 

mempertandingkan enam cabang olahraga.  Kegiatan POM 

berikutnya hanya sampai POM IX tahun 1971 di Palembang, karena 

tidak diperkenankan oleh Menteri PDK pada waktu itu, Syarif 

Thayeb, dengan pertimbangan perlu diadakan penghematan di 

bidang ekonomi dalam rangka bangsa Indonesia memulai dengan 

Repelita. 

Maju dan berkembangnya keolahragaan di Indonesia yang 

diakui oleh dunia luar, menjadikan Indonesia diberikan kepercayaan 

oleh negara-negara Asia untuk menyelenggarakan Asian Games IV 

tahun 1962.  Pada tahun 1961, Pemerintah membentuk Komando 

Gerakan Olahraga (KOGOR) untuk menjamin berhasilnya AG IV 

tahun 1962, dan terbukti bahwa Indonesia telah sukses, baik dalam 

penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi atlitnya.  Dalam 

KOGOR itu, baik panitia penyelenggara maupun atlitnya, 

dimasukkan dalam training centre (pemusatan latihan) yang pada 

waktu itu merupakan hal baru bagi Indonesia. 

 Agar olahraga yang bertujuan untuk membangun bangsa 

dan manusia Indonesia Baru (yaitu manusia yang tegak dan kuat 

fisik-mental rohani-jasmani, berjiwa Pancasila dan Pelaksana 

Amanat Penderitaan Rakyat) itu dapat dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya, maka dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 

94 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 dibentuk Departemen 

Olahraga (Depora).  Dengan dibentuknya Depora, maka Jawatan 

Pendidikan Jasmani yang ada pada waktu itu, sebagai aparat 

pemerintahan, dilebur dan dimasukkan ke dalam Depora.  Inilah 

penampilan lembaga olahraga di pemerintahan Indonesia yang 

cukup tinggi, meskipun ternyata tidak berlangsung lama dan tidak 

pernah muncul lagi di panggung sejarah lembaga-lembaga 

pemerintah.  Tugas, wewenang, dan lapangan kerja Depora 

ditetapkan dalam Keppres Nomor 131 tahun 1962 tanggal 9 April 
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1962, yang antara lain tugas pokoknya mengatur, mengkoordinir, 

membimbing, mengawasi, dan bilamana perlu menyelenggarakan: 

(1) semua kegiatan dan usaha olahraga di luar maupun di 

lingkungan sekolah atau perguruan tinggi; (2) pendidikan tenaga-

tenaga ahli olahraga, seperti guru, pelatih, dan lain-lain; (3) 

pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan lapangan atau 

bangunan olahraga; (4) pengiriman olahragawan atau tim olahraga 

ke luar negeri, dan mendatangkan atau mengundang olahragawan 

atau tim dari luar negeri ke Indonesia; (5) persiapan dan 

penyelenggaraan AG IV; dan (6) kegiatan dan usaha lain di bidang 

olahraga, baik yang bersifat nasional maupun internasional. 

 Tahun 1964 Indonesia membentuk Dewan Olahraga 

Indonesia (DORI), sebagai ganti KOGOR.  Karena DORI ternyata 

tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia, 

maka pada tanggal 31 Desember 1966 dibentuklah Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI).  Selanjutnya untuk 

meresmikannya sebagai lembaga, diterbitkan Keppres No. 57 

tahun 1967 tanggal 25 April 1967, antara lain menetapkan: (a) KONI 

yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-

organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di 

Jakarta, adalah satu-satunya induk dalam bidang keolahragaan 

yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia; (b) KONI 

bertugas untuk membina gerakan olahraga di Indonesia menurut 

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan 

membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan di bidang 

olahraga; (c) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KONI 

senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti 

petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri PDK. 

 

Masa Tahun 1967 Sampai Sekarang 

 Pada masa tahun 1966, Depora dibubarkan dan tugasnya 

kemudian dilaksanakan oleh lembaga yang hanya berstatus 
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direktorat yaitu Direktorat Olahraga yang dibawahi Direktorat 

Jendral (Ditjen) Olahraga dan Pemuda.  Masih suatu kemalangan 

lagi yang menimpa, yaitu pada tahun 1971, Ditjen Olahraga dan 

Pemuda kemudian berubah menjadi Ditjen Pendidikan Luar 

Sekolah, Pemuda dan Olahraga.  Perubahan ini berakibat 

berkurangnya daya operasional, karena kurangnya dukungan 

organisasi, pelaksanaan, dana, dan sistem pembinaannya. 

Sementara itu, berdasarkan TAP MPR No. XIV tahun 1978 

yang antara lain berbunyi: “Pendidikan dan kegiatan olahraga 

ditingkatkan …..”, maka Presiden Soeharto mencanangkan Panji 

Olahraga, yang salah satu motto paling populer dan fenomenal 

yakni "mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan 

olahraga", disusul lagi dengan pembentukan Kelompok Kerja 

(POKJA) Olahraga oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.  

Pemerintah memandang perlu mengintensifkan pengelolaan 

olahraga, dan sebagai jawabannya presiden menerbitkan Keppres 

No. 25 tahun 1983 tentang pembentukan Menteri Negara Pemuda 

dan Olahraga (MENPORA) yang mempunyai tugas pokok 

menangani masalah kepemudaan dan olahraga.  Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut, MENPORA 

menyelenggarakan fungsi-fungsi: 

(a) Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah 

mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah 

pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga; (b) 

Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh 

dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut 

pada huruf (a); (c) Meng-koordinasikan kegiatan di bidang 

generasi muda dan olah raga dari berbagai Instansi Pemerintah, 

baik di pusat maupun di daerah, guna tercapainya kerjasama yang 

serasi, teratur, bulat, dan mantap dalam rangka pelaksanaan 

program pemerintah secara menyeluruh; (d) Mengkoordinasikan 

kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi fungsional 

kepemudaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara 

MENPORA dengan Menteri yang bersangkutan; (e) Meng-
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koordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan 

Yayasan/Lembaga-lembaga Olahraga lainnya di Pusat dan 

Daerah; (f) Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan 

keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang 

tanggung jawabnya. 

Namun, pada tahun 1999-2004, yakni pada masa Kabinet 

Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian 

Negara Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (yang kemudian berubah menjadi 

Departemen Pendidikan Nasional). Urusan pemuda dan olahraga 

hanya dikelola oleh struktur eselon I, yaitu Direktorat Jendral 

Olahraga pada Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian, 

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk 

ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa pada tahun 

2004, lalu mulai tahun 2009 sampai sekarang berganti nama 

menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Susilo_Bambang_Yudhoyono
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Susilo_Bambang_Yudhoyono
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RANGKUMAN 

 Dalam masyarakat purba, kelangsungan hidupnya dan 

kelangsungan hidup kelompok banyak tergantung kepada 

kemampuan tubuhnya atau unsur kekuatan jasmani para 

anggotanya. Juga, latihan jasmani dapat menciptakan kekuatan 

dan pengembangan kesadaran kelompok, serta untuk 

mengindoktrinasi para pemuda.  Masa purba diakhiri pada kira-kira 

abad kelima,  kemudian digantikan dengan masa kebudayaan 

Hindu.  Pada masa ini, latihan jasmani dilakukan oleh golongan 

Brahmana dan golongan ksatria, dengan tujuan yang berbeda.  

Pada masa kebudayaan Islam, latihan jasmani yang diberikan di 

langgar-langgar serta pesantren-pesantren, tujuannya sangat 

terbatas untuk mempertahankan diri dan kelompok dari serangan 

musuh, serta juga dipakai sebagai rekreasi.  Sedangkan latihan 

jasmani yang diberikan kepada anak-anak bangsawan dan 
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pegawai-pegawai tinggi keraton di istana, ditekankan pada segi-

segi keprajuritan.  Pencak silat, yang hidup di banyak daerah 

kepulauan Indonesia merupakan olahraga asli yang fungsinya 

sebagai seni-tari dan olahraga bela-diri. 

 Sejak mula-mula berkuasa di Indonesia, pemerintah 

Belanda melarang segala kegiatan jasmani, baik dalam langgar-

langgar maupun dalam masyarakat.  Perhatian terhadap latihan 

jasmani baru ada kira-kira pada akhir abad ke-19, ketika sekolah-

sekolah bagi anak-anak Eropa semakin berkembang.  Keadaan 

keolahragaan di Indonesia yang dijajah oleh Belanda, sesuai 

dengan keadaan keolahragaan di Belanda sendiri.  Sebagai akibat 

dari penjajahan Belanda di Indonesia, maka timbul Kebangkitan 

Nasional.   Olahraga sebagai alat pendukung pergerakan nasional, 

mulai dibina dan diorganisir.  Kemudian, tahun 1938 lahirlah Ikatan 

Sport Indonesia (ISI) yang berpusat di Jakarta.  Dengan 

terbentuknya ISI ini, secara organisatoris, dunia olahraga nasional 

hakikatnya lebih maju selangkah daripada dunia olahraga pimpinan 

penjajah Belanda.  Adapun latihan jasmani yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Jepang pada waktu itu, secara menyeluruh bertujuan 

hanya membentuk manusia yang setia kepada kerajaan Jepang 

dan mampu berperang membantu tentara Jepang.  Selama 

penjajahan Jepang, ISI  oleh  pihak Jepang diganti dengan DJAWA 

TENGO TAI IKU KAI,  kemudian diganti lagi dengan GELORA. 

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan, bangsa 

Indonesia mulai menyusun rencananya dalam bidang 

keolahragaan.  Tahun 1947, GELORA dan DJAWA TENGO TAI 

IKU KAI meleburkan diri bersama-sama menjadi PORI.  Pada 

malam peresmian PORI, Presiden Soekarno sekaligus melantik 

KORI.  Tahun 1948, PORI memutuskan untuk mengadakan Pekan 

Olahraga Nasional (PON).  Kemudian ditetapkan tempat dan waktu 

penyelenggaraan PON I di Solo tanggal 8-12 September 1948.  

PON I tersebut merupakan tonggak sejarah keolahragaan penting 
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bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.  Pada akhir tahun 1949, 

pemerintah menetapkan sistem pembinaan keolahragaan 

Indonesia ke dalam dua arah, yaitu: (a) Keolahragaan di lingkungan 

sekolah dan (b) Keolahragaan di lingkungan masyarakat.  Pada 

tahun 1961, pemerintah membentuk KOGOR untuk menjamin 

berhasilnya AG IV tahun 1962.  Agar olahraga yang bertujuan untuk 

membangun bangsa dan manusia Indonesia Baru dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tahun 1962 dibentuk 

Departemen Olahraga (DEPORA).  Tahun 1964 Indonesia 

membentuk DORI, sebagai ganti KOGOR.  Karena DORI ternyata 

tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia, 

maka pada tanggal 31 Desember 1966 dibentuklah KONI.  Untuk 

mengintensifkan pengelolaan olahraga pada tahun 1983, 

pemerintah membentuk Kementerian Negara Pemuda dan 

Olahraga.  Namun, pada tahun 1999-2004, urusan pemuda dan 

olahraga hanya dikelola oleh Direktorat Jendral Olahraga pada 

Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian, baru pada tahun 

2004 kembali dibentuk Kementerian Negara Pemuda dan 

Olahraga, lalu mulai tahun 2009 berganti nama menjadi 

Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Mengapa usaha-usaha dan kegiatan pendidikan masyarakat 

purba pada umumnya berupa pendidikan jasmaniah? 

2. Apa manfaat latihan jasmani pada kehidupan masyarakat 

purba? 

3. Jelaskan perbedaan tujuan dan bentuk latihan jasmani antara 

kelompok brahmana dengan kelompok kesatria pada masa 

kebudayaan Hindu! 

4. Sebutkan tujuan dan bentuk latihan jasmani yang diberikan di 

langgar-langgar serta pesantren-pesantren pada masa 

kebudayaan Islam! 
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5. Mengapa pencak silat pada masa abad XV-XVII hanya 

diberikan bagi keluarga bangsawan dan raja? 

6. Mengapa pemerintah Belanda tidak banyak menaruh perhatian 

kepada latihan jasmani penduduk asli atau bangsa Indonesia?  

Dan sebutkan pula macam-macam olahraga yang diberikan di 

Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan! 

7. Mengapa olahraga pada masa penjajahan Belanda dianggap 

sebagai alat pendukung pergerakan nasional? 

8. Mengapa usaha-usaha dari kalangan olahraga Belanda untuk 

menarik organisasi olahraga bangsa Indonesia ke dalam 

organisasi olahraganya tidak berhasil? 

9. Sebutkan manfaat kegiatan-kegiatan olahraga yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Jepang? 

10. Jelaskan tujuan latihan jasmani secara menyeluruh pada masa 

penjajahan Jepang!  Sebutkan pula bentuk-bentuk latihan 

jasmaninya! 

11. Sebutkan tugas pertama kali dari Kementerian Pendidikan dan 

Pengajaran pada Kabinet Republik Indonesia pertama! 

12. Jelaskan perbedaan antara PORI dengan KORI! 

13. Sebutkan dua arah sistem pembinaan keolahragaan Indonesia 

pada masa tahun 1945-1967! 

14. Sebutkan tugas KONI menurut Keppres No. 57 tahun 1967! 

15. Mengapa dengan dibubarkannya Depora pada tahun 1966 dan 

tugasnya kemudian pada tahun 1971 ditangani langsung oleh 

lembaga yang hanya berstatus direktorat dianggap sebagai 

suatu kemalangan? 

  



40    Hariyoko 

 

BAB PERKEMBANGAN BEBERAPA 

PESTA OLAHRAGA III 
 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan sejarah perkembangan Olimpiade; 

b. Menjelaskan sejarah perkembangan Asian Games; 

c. Menjelaskan sejarah perkembangan Pekan Olahraga Nasional 

(PON); 

d. Menjelaskan sejarah perkembangan Southeast Asian Games 

(SEA Games); 

e. Menjelaskan sejarah Games of the New Emerging Forces 

(GANEFO). 

 

OLIMPIADE 

Olimpiade Kuno 

 Sampai saat ini banyak orang yang belum mengetahui 

tentang asal-usul permainan Olimpiade, karena orang Yunani 

sendiri memberi dua keterangan tentang itu.  Yang pertama bahwa 

permainan ini merupakan ide dari manusia dewa Orakel Delphi 

yang sangat kuat, dan yang lain menyatakan bahwa permainan 

Olimpiade itu  adalah pesta permainan yang terkenal di antara 

empat macam  pesta bangsa Yunani.  Dari dua keterangan 

tersebut, dapat diasumsikan  bahwa Olimpiade Kuno pertama 

diadakan antara tahun 894-776 SM. 

 Kata “Olimpiade” berasal dari nama Olympia, yaitu sebuah 

kota di negeri Elis.  Kota ini merupakan pusat kehidupan agama, 

tempat pemujaan-pemujaan, tempat pertemuan utusan-utusan dari 

seluruh daerah dan pulau-pulau jajahan bangsa Yunani Kuno.  Kota 

Olympia terletak di kaki gunung Olympus, menurut mitologi bangsa 
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Yunani merupakan tempat bersemayamnya dewa dari segala 

dewa, yaitu Dewa Zeus beserta para dewa bawahannya.  Di kota 

inilah Olimpiade pertama diadakan. 

 Permainan dan tari-tarian dalam pesta Olimpiade yang 

semula merupakan bagian dari upacara pemujaan dan kebaktian 

kepada dewa Zeus, akhirnya berkembang sebagai arena 

pemersatu serta gelanggang persahabatan dan persaudaraan.  

Olimpiade diadakan empat tahun sekali sampai sekarang, karena 

kata “Olimpiade” itu juga berarti suatu masa  yang berlangsung 

empat tahun.  Permainan Olimpiade Kuno ini hanya dikhususkan 

bagi kaum  pria saja, kaum wanita sama sekali dilarang melihat, 

apalagi menjadi peserta, karena pertandingannya dilakukan 

dengan gymnos.  Apabila ada wanita yang melanggar peraturan 

tersebut, maka akan mendapat hukuman mati. 

 Cabang olahraga pada Olimpiade Kuno yang sangat 

dikagumi orang adalah lari cepat, lempar cakram, gulat, meloncat, 

dan tinju.  Kemudian pada Olimpiade tahun 625 SM ditambah lagi 

dengan pancration, yaitu kombinasi gulat dengan tinju dan 

diperbolehkan memakai senjata penyerang. 

Setelah bangsa Yunani ditaklukkan dan dikuasai oleh 

bangsa Romawi, permainan Olimpiade tidak lagi menjadi monopoli 

bangsa Yunani.  Namun pertandingan antar kedua bangsa tersebut 

yang mula-mula berlangsung dengan  damai, tidak dapat 

berlangsung lama.  Bangsa Yunani menuduh bangsa Romawi 

bahwa kemenangan yang diperoleh dipergunakan untuk menjajah 

seluruh negeri Yunani, dan juga kemenangan tersebut 

dipergunakan untuk mendapat dan mencari keuntungan materi.  

Akibat tuduhan yang dilancarkan terus menerus oleh bangsa 

Yunani, akhirnya bangsa Romawi timbul kemarahannya dengan 

melakukan pengerusakan dan pembakaran segala perlengkapan 

olahraga, serta rumah-rumah atlit.  Nilai-nilai serta misi Olimpiade 

telah diselewengkan dan punah.  Sebagai akibatnya, pada tahun 



42    Hariyoko 

 

394  permainan Olimpiade dinyatakan tidak boleh dilakukan oleh 

kaisar Romawi yang bernama Theodosius I. 

 Pada tahun 476, kerajaan Romawi dikalahkan oleh bangsa 

Barbar. Segala kekayaan bangsa Romawi menjadi rampasan 

perang, termasuk arca Zeus yang terbuat dari gading berlapis emas 

dan tingginya 20 meter. Kemudian pada waktu terjadi kebakaran di 

Istambul, arca tersebut yang disimpan di sana ikut musnah habis 

dimakan  api.  Dan akhir dari kejayaan Olimpiade Kuno ditandai 

dengan musnahnya stadion Olimpiade di kota Olympus sebagai 

akibat gempa bumi yang dasyat pada abad keenam. 

 

Gambar 3.1 Salah satu arena yang sangat megah pada zaman 

Olimpiade Kuno 

Olimpiade Modern 

 Membicarakan Olimpiade Modern tidak lepas dari 

membicarakan tokoh dan pencipta Olimpiade Modern, yaitu Baron 

Pierre de Coubertin, yang dilahirkan di Paris tahun 1863.  Ayah 

Coubertin adalah seorang pelukis yang bernama Charles Louise 

Freddy de Coubertin, dan bercita-cita agar anaknya menjadi 

seorang pahlawan pada ketentaraan Prancis.  Adapun Pierre de 

Coubertin mempunyai cita-cita yang berlawanan dengan ayahnya, 

yaitu ingin melihat kemajuan negara lewat pengajaran dan 

pendidikan jasmani.  Akhirnya dia berangkat ke Inggris, sebab pada 

http://nandobase.files.wordpress.com/2012/06/arena.jpg
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waktu itu negara Inggrislah yang telah menjunjung tinggi olahraga 

dalam pendidikan rakyatnya.  Dan kenyataannya hal tersebut 

memang benar, Coubertin di Inggris dapat melihat sendiri bahwa 

pendidikan jasmani sangat diperhatikan dan mendapat tempat 

istimewa dalam pendidikan. 

 Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dialami di Inggris 

itulah memperkuat kemauan Coubertin untuk mencapai cita-citanya 

yang telah terkandung sejak kecil.  Setelah kembali ke Prancis, 

Coubertin diangkat sebagai anggota panitia untuk 

mempropagandakan pendidikan jasmani dalam pendidikan umum.  

Maka oleh Coubertin tugas itu dilakukan, dan dengan jalan ini pula 

Coubertin akan dapat mencapai cita-citanya.  Kenyataannya tidak 

sia-sia, pekerjaan yang tidak kenal lelah dan waktu itu dapat 

dinikmati hasilnya sampai sekarang ini. 

 Tahun 1892, Pierre de Coubertin mengusahakan agar 

Olimpiade yang telah dihapus dan dilarang pada tahun 394 itu dapat 

dihidupkan dan dilaksanakan kembali. Alasan untuk menghidupkan 

kembali Olimpiade Kuno adalah karena Coubertin sangat tertarik 

atas semangat dan tujuan dari Olimpiade yang pernah dilakukan 

oleh bangsa Yunani Kuno, serta nilai–nilai permainan yang 

dilakukan oleh bangsa   Inggris.  Coubertin berpendapat, apabila 

bangsa-bangsa di dunia ini memiliki rasa persahabatan dan 

persaudaraan antar sesama bangsa, sebagaimana tujuan dari 

Olimpiade Kuno, tentunya perdamaian dan kedamaian itu pasti 

didapat.  Olimpiade dihidupkan untuk menjadi milik seluruh bangsa 

di dunia.  Di dalam Olimpiade tidak ada dan tidak terdapat terdapat 

pemisah satu bangsa dengan bangsa lainnya.  Usaha ini memang 

tidak semudah seperti yang diinginkan, banyak tantangan dan 

hambatan.  Selain dari segi biaya dan minat, tanggapan masyarakat 

belum mendukung sepenuhnya.  Segala macam cara dan daya 

ditempuh untuk mewujudkan cita-cita itu. 
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 Akhirnya, melalui Pangeran Averhaf (dari Yunani) yang juga 

sangat tertarik atas kebesaran nilai Olimpiade, Coubertin 

memperoleh bantuan keuangan sejumlah yang dibutuhkan dan 

digunakan untuk membangun stadion.  Sebagai ucapan terima 

kasih kepada penyumbangnya, maka stadion yang dibangun untuk 

arena Olimpiade diberi nama “Stadion Averhaf”.  Pada stadion 

inilah, cita-cita yang dicetuskan empat tahun sebelumnya dapat 

dilaksanakan.  Olimpiade yang pertama menjadi kenyataan pada 

tahun 1896, dan tahun inilah dinyatakan sebagai awal dari kegiatan 

Olimpiade Modern. 

 Olimpiade berada di bawah organisasi internasional yang 

diberi nama International Olympic Committee (IOC) dan markas 

besarnya yang tetap berada di Laussane (Swiss), tempat 

dimakamkannya bapak Olimpiade Modern.  Seperti kebiasaan 

Olimpiade Kuno, maka permainan ini juga diadakan setiap empat 

tahun sekali di negara anggota IOC secara bergantian. Dan sebagai 

tradisi pula bahwa setiap Olimpiade dibuka dengan resmi, ada 

seorang atlit yang mengucapkan sumpahnya.  Selain itu yang 

menjadi tradisi pula yaitu api Olimpiade harus tetap menyala di 

suatu tempat di dalam stadion selama pertandingan berlangsung. 

 

Gambar 3.2 Lambang Olimpiade 

Lambang Olimpiade, yang dibuat IOC atas usul Coubertin 

pada tahun 1914, berbentuk bendera yang terbuat dari kain satin 

dan tepinya tak dijahit. Di tengah-tengah bendera terdapat simbol 

Olimpiade yaitu lima buah lingkaran yang sama besarnya dan saling 

bergandengan  menyerupai mata rantai, yang melambangkan cita-
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cita Coubertin, yaitu mengusahakan serta mencapai rasa 

persahabatan dan persatuan atau persaudaraan antar bangsa di 

dunia, serta sikap perdamaian antar negara  atau benua. Di bawah 

lima lingkaran itu terdapat kata-kata CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, 

yang artinya lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat.  Lima lingkaran 

pada simbol Olimpiade yang dekat tiang bendera itu berwarna biru, 

kuning, hitam, hijau, dan merah.  Kelima lingkaran itu 

melambangkan lima benua di dunia, yaitu: biru = Eropa; kuning = 

Asia; hitam = Afrika; hijau = Australia; Merah = Amerika. 

Menurut  Pierre de Coubertin, selaku pendiri Olimpiade, 

sendi-sendi yang perlu dalam penyelenggaraan Olmpiade adalah: 

(1) Pesta Olimpiade dirayakan setiap empat tahun sekali dan 

mempertemukan penggemar-penggemar dari segala negara 

dengan tidak membeda-bedakan yang seorang dengan yang lain, 

serta dengan syarat-syarat sesempurna mungkin; (2) Suatu 

Olimpiade tidak usah dirayakan, akan tetapi urutan maupun jangka 

waktunya tidak dapat diubah-ubah, mulai Olimpiade Modern I yang 

dirayakan di Athena tahun 1896; (3) Permainan Olimpiade harus 

memasukkan nomor berikut dalam acaranya, yaitu atletik, 

gymnastik, sport-tanding, renang, tunggang kuda, aduan lima, dan 

sayembara kesenian; (4) Panitia Olimpiade Internasional 

mempunyai hak khusus untuk menentukan tempat merayakan tiap-

tiap Olimpiade; (5) Ada peraturan tersendiri dalam permainan 

musim dingin, yang dirayakan pada tahun yang sama dengan tahun 

perayaan acara permainan lain.  Di mulai dari Olimpiade VIII, 

permainan itu pertama disebut permainan Olimpiade Musim Dingin 

I, akan tetapi istilah Olimpiade tidak digunakan untuk 

menyifatkannya; (6) Pada umumnya hanyalah bumiputra dan 

mereka yang menjadi warga suatu negara yang diperkenankan 

bertanding dalam permainan Olimpiade di bawah nama negara. 
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Urut-urutan Penyelenggaraan Olimpiade 

Olimpiade I di Athena 1896 

 Di mulai tanggal 6 April 1896 di Athena, pada Olimpade ini 

untuk pertama kali diadakan perlombaan lari marathon atas usul 

dari Michael Breal.  Pada waktu inilah  warga Athena dengan 

pakaian pesta, menyongsong semua regu peserta dengan 

rombongan musik, serta menjamu secara memuaskan.  Iklim 

Yunani pun menyumbang dengan hari-hari yang sangat baik.  

Orang Yunani menghidupkan suatu tradisi lama dengan 

menyediakan candi Zappeidon sebagai asrama bagi peserta 

Olimpiade. 

Olimpiade II di Paris 1900 

 Di mulai pada tanggal 14 Juli 1900 di Paris, pada Olimpiade 

ini dapat dikatakan setengah gagal, sebab: stadion yang dipakai 

banyak pohon dan rumput, perhatian rakyat tidak ada, tidak ada 

upacara (bersamaan dengan peringatan Bastille), dan bersamaan 

dengan pekan raya di Paris. Permainan sesudah Athena itu 

sebenarnya diperuntukkan bagi Roma, namun orang Italia tidak 

sanggup meng-adakan persiapan dalam sesingkat itu.  Akhirnya 

Prancis menerima kehormatan menjadi tuan rumah, kehormatan 

yang dijunjungnya sangat tinggi dengan organisasi yang sangat 

baik. 

Olimpiade III di St. Louis 1904 

 Di mulai pada tanggal 29 Agustus 1904 di St. Louis, ini juga 

bisa dikatakan tidak berhasil sebab bersamaan waktunya dengan 

pekan raya dikota itu, dan peserta Olimpiade masih bersifat 

perseorangan bukannya anggota IOC. 

Olimpiade IV di Athena 1906 

 Menurut orang-orang Yunani, Olimpiade seharusnya 

diadakan di Athena, dan hal ini menjadi pangkal persengketaan 

dengan Panitia Olimpiade Internasional.  Namun, orang-orang 

Yunani bersikeras untuk melanjutkan keinginannya dengan 



Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani    47 
 

mengadakan Olimpiade tahun 1906 di Athena, yang segala biaya 

penyelenggaraannya dibantu dan ditanggung oleh seorang 

hartawan Yunani sehingga tidak akan khawatir kekurangan dana.  

Akhirnya, demi kepentingan perdamaian, yang memang sudah 

menjadi sifat segenap kepribadian Baron Pierre de Coubertin, maka 

Panitia Olimpiade Internasional menyatakan persetujuannya, dan 

dengan demikian Olimpiade lalu diadakan pada tahun 1906 di 

Athena. 

Olimpiade V di London 1908 

 Di mulai pada tanggal 13 Juli 1908, pada Olimpiade ini 

peraturan IOC ditambah sebagai berikut: (1) Olimpiade diadakan 

empat tahun sekali; (2) Tempat penyelenggaraan ditentukan oleh 

IOC; (3) Hanya warga negara yang boleh ikut atas nama 

negaranya; dan (4) Tiap negara harus mempunyai Komite 

Olimpiade untuk mengkoordinir atlit-atlitnya.  Pada Olimpiade ini 

timbul kekacauan, sebab bendera Amerika dan Swedia tidak 

dikibarkan pada acara pembukaan, Inggris cekcok dengan Irlandia, 

serta atlit Amerika tidak mentaati aturan IOC. 

Olimpiade VI di Stockholm 1912 

 Ini merupakan penyelenggaraan yang luar biasa, karena 

dalam Olimpiade ini untuk pertama kalinya wanita ikut serta, 

walaupun hanya beberapa wanita yang ikut berlomba pada nomor 

menyelam dan berenang. Juga pada Olimpiade ini, seorang suku 

Indian dari Amerika yang bernama Jim Thorpe merajai cabang 

atletik pada nomor pancalomba dan dasalomba. 

Olimpiade VII di Berlin 1916 

 Pada saat penyelenggaraan Olimpiade ini terjadi Perang 

Dunia I (PD I).  Karena negara penyelenggara terlibat dalam 

peperangan, maka acara pertandingan Olimpiade menjadi gagal 

dan tidak jadi dilangsungkan. 
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Olimpiade VIII di Antwerpen 1920 

 Di mulai pada 14 Agustus 1920, pada Olimpiade ini mulai 

dimasuki unsur  politik, buktinya yaitu: (1) Belgia menjadi 

penyelenggara karena berjasa pada PD I; (2) Adanya diskriminasi 

terhadap negara-negara Bohemia (Sarvia dan Austria); (3) Pada 

upacara pembukaan harus dijaga lebih dahulu. Meskipun sangat 

menderita, Belgia masih dapat membuat stadion baru di Antwerpen 

dan akhirnya juga membuat sukses permainan ini.  Pada Olimpiade 

ini pula, bendera Olimpiade untuk pertama kalinya dikibarkan.  Ada 

25 bangsa yang turut meramaikan acara ini, tetapi Jerman dan 

Austria tidak mengikuti acara ini karena menderita akibat perang. 

Olimpiade IX di Paris 1924 

Diawali tanggal 5 Juli 1924, pada pertemuan ini orang 

Prancis agaknya hendak memperbaiki kekurangannya dulu.  Untuk 

acara Olimpiade ini dibangunkan suatu stadion yang modern dan 

amat besar, diberi nama stadion Chamonix.  Utusan yang berperan 

serta tak kurang dari 45 bangsa dan mendengarkan kata 

pembukaan dari Presiden Prancis yang bernama Doumergus. 

Olimpiade X di Amsterdam 1928 

Pada Olimpiade ini, yang diawali pada tanggal 28 Juli1928, 

Ratu Belanda pergi ke luar negeri dengan maksud politik; sebab: 

(1) Amerika pada waktu pembukaan tidak menundukkan 

benderanya, karena merasa disana bukan bangsanya; serta (2) 

sebagai emansipasi, karena Amerika tidak memperbolehkan 

seorang wanita memangku jabatan.  Pada Olimpiade ini terkenal 

karena orang-orang kulit berwarna menggondol juara, dan untuk 

pertama kalinya wanita ikut dalam perlombaan atletik, yang 

sebagian besar hadiah jatuh pada kaum lemah orang Jerman. 

Olimpiade XI di Los Angeles 1932 

 Pada Olimpiade yang diawali pada tanggal 30 Juli 1932 ini, 

orang-orang kulit berwarna lebih banyak menggondol juara.  

Penyelenggaraan Olimpiade ini, oleh Amerika, kebesarannya 
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melebihi semua pertemuan yang pernah dilaksanakan. Sebuah 

stadion raksasa  yang sanggup memuat sejumlah 100.000 

penonton didirikan, sedang perkampungan besar seluas 2450 acre 

dengan sebanyak 550 rumah-rumah kecil yang serba lengkap 

disediakan untuk menyambut 1700 atlit yang datang dari 37 negara. 

Olimpiade XII di Berlin 1936 

 Olimpiade ini sangat megah, dan bersamaan waktunya 

dengan meninggal-nya pencipta Olimpiade Modern dan Ketua IOC 

yaitu Baron Pierre de Coubertin.  Juga, pada Olimpiade ini terjadi 

insiden di cabang sepakbola antara Jerman dan Peru, di samping 

itu Amerika mendapat julukan “Black Anxillaries”, sebab negro 

Amerika banyak sekali menggondol juara dan mencolok.  

Kepandaian orang Jerman dalam mengorganisasi terbukti pula 

dalam permainan ini.  Belum pernah di mana-mana di dunia, para 

atlit mendapat akomodasi yang sempurna seperti di perkampungan 

Berlin ini.  Hanya orang tidak dapat menghilangkan kesan, bahwa 

orang Jerman dalam menyelenggarakan permainan condong 

kepada propaganda sosialisme-nasionalisme daripada propaganda 

ideologi olahraga.  Pada pertemuan ini pula, pertama kali obor 

Olimpiade diambil dari Olympus (Yunani) yang dibawa lari beranting 

oleh 3000 pelari ke Berlin dan dinyalakan pada tanggal 1 Agustus 

1936. 

Olimpiade XIII di Tokyo 1940 

 Olimpiade ini gagal dilaksanakan, karena pecah Perang 

Dunia II dan Presiden IOC gugur di medan perang. 

Olimpiade XIV di London 1948 

 Pada Olimpiade ini orang kulit berwarna tetap merajai arena.  

Untuk kedua kalinya dalam sejarah permainan modern ini, metropol 

Inggris menjadi pusat atlit-atlit dari seluruh dunia. 

Olimpiade XV di Helsinki 1952 

 Pada Olimpiade yang diikuti 71 negara ini, Indonesia 

pertama kali ikut dan mengirimkan atlit-atlitnya, yaitu Sudarmojo 
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(lompat tinggi, Jabar), Thio Ging Hwie (angkat besi, Jakarta), dan 

Suharto (renang, Jakarta). 

Olimpiade XVI di Melbourne 1956 

Pada Olimpiade ini, Indonesia mengirimkan tim yang lebih 

besar berikut Tim Sepakbola, yang bermain sampai ke semifinal. 

Di semifinal, tim sepakbola Indonesia sempat bermain imbang 

dengan Rusia 0-0, tetapi kemudian kalah 0-4 dalam pertandingan 

ulangan. Rusia yang melaju ke final kemudian meraih medali emas. 

Olimpiade XVII di Roma 1960 

Olimpiade yang diadakan di Italia dari tanggal 25 Agustus - 

11 September 1960 ini ada banyak yang pertama di Olimpiade, 

yaitu yang pertama disiarkan televisi, yang pertama memiliki Hymne 

Olimpiade, dan yang pertama memiliki juara lari Olimpiade dengan 

kaki telanjang. 

Abebe Bikila dari Ethiopia secara mengejutkan 

memenangkan medali emas di maraton - dengan kaki telanjang, 

dan menjadi orang kulit hitam Afrika pertama yang menjadi juara 

Olimpiade. Selain itu, atlet AS Cassius Clay, yang kemudian dikenal 

sebagai Muhammad Ali, menjadi berita utama ketika ia 

memenangkan medali emas dalam tinju kelas berat ringan, dan 

akhirnya di karir tinjunya terkenal dengan sebutan, "The Greatest". 

Serta, pelari AS keturunan Afrika-Amerika, Wilma Rudolph, yang 

dilahirkan secara prematur dan kemudian terserang polio ketika 

masih kecil, berhasil mengatasi kecacatannya dan memenangkan 

tiga medali emas di Olimpiade ini.  

Olimpiade XVIII di Tokyo 1964 

 Pada Olimpiade ini, pertama kali negara Timur mendapat 

kepercayaan menyelenggarakan Olimpiade yang berlangsung 10-

24 Oktober 1964. Olimpiade 1964 ini, juga memperkenalkan 

teknologi canggih dalam penghitungan waktu dan skoring, 

termasuk pertama kali menggunakan komputer untuk pengolahan 

data. 
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 Selain itu, Komite Olimpiade Internasional (IOC) 

menyatakan bahwa setiap atlet yang berpartisipasi dalam Games 

of New Emerging Forces (GANEFO), yang diadakan di Jakarta 

tahun 1963, dianggap tidak memenuhi syarat untuk ikut Olimpiade. 

Sehingga, Indonesia dan Korea Utara kemudian mengundurkan diri 

dari Olimpiade Tokyo setelah sejumlah atlet mereka dinyatakan 

tidak memenuhi syarat. Afrika Selatan juga absen dari Olimpiade 

ini, yang diskors oleh IOC karena kebijakan apartheid-nya. 

Olimpiade XIX di Mexico 1968 

Olimpiade XX di Muenchen 1972 

Kiprah Indonesia pada Olimpiade Muenchen 1972 sempat 

mendapatkan sorotan ketika atlet angkat besi, Charlie Depthios, 

memecahkan rekor dunia. Namun, karena rekor itu diraih pada 

angkatan keempat atau extra lift, sehingga tidak tercatat di 

Olimpiade. 

Olimpiade XXI di Montreal 1976 

Olimpiade XXII di Moskow 1980 

Indonesia pada Olimpiade ini sempat absen, karena ketika 

itu banyak Negara, terutama AS dan Eropa, memboikot ajang 

Olimpiade yang digelar di Moskow, sebagai protes perang Uni 

Soviet dengan Afghanistan. 

Olimpiade XXIII di Los Angeles 1984 

 Inilah, untuk pertama kalinya Olimpiade diswastakan.  Hak 

penyelenggaraan Olimpiade Los Angeles pada tanggal 28 Juli–12 

Agustus 1984 tersebut dibeli oleh tokoh entrepreneur Amerika 

Serikat yang buta warna, Peter Ueberroth.  Walaupun kala itu 

seluruh dunia terkejut, Olimpiade yang diswastakan ternyata 

mencetak sejarah baru dengan memberi keuntungan jutaan dolar 

bagi tuan rumah. Selain itu, pada Olimpiade 1984, pelari Indonesia, 

Purnomo, menorehkan prestasi baru dengan masuk ke perempat 

final. 
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Olimpiade XXIV di Seoul 1988 

 Untuk pertama kali dalam 16 tahun terakhir, Olimpiade 

berlangsung tanpa boikot besar-besaran.  Dan menurut Ketua IOC, 

Juan Antonio Samaranch, keberhasilan Olimpiade Seoul 

merupakan kemenangan gerakan Olimpiade.  Serta untuk pertama 

kalinya Indonesia meraih medali pada Olimpiade melalui tim 

panahan putri, yaitu medali perak. Medali pertama yang 

dipersembahkan oleh trio atlet panahan yang dikenal dengan tiga 

Srikandi, Lilies Handayani, Nurfitriyana S. Lantang, dan Kusuma 

Wardhani, setelah mengalahkan tim panahan AS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Trio Srikandi Pemanah Indonesia, yakni Lilies 
Handayani, Nurfitriyana Saiman Lantang, dan Kusuma Wardhani 

pada Olimpiade XXIV di Seoul, Korea Selatan, 1988. 

 

Olimpiade XXV di Barcelona 1992 

Peristiwa penting yang terjadi pada Olimpiade 1992 ini, 

yaitu: (1) Pemain profesional diperbolehkan dalam ajang bola 

basket untuk pertama kalinya; hasilnya Dream Team Amerika 

Serikat menggondol medali emas dengan mudah, (2) Afrika Selatan 

ikut serta untuk pertama kalinya sejak tahun 1960, (3) Karena 

pecahnya Uni Soviet pada 1991, Estonia, Latvia dan Lithuania 

berpartisipasi sebagai negara sendiri untuk pertama kalinya sejak 

1936. Negara Soviet lainnya berpartisipasi sebagai Tim Bersatu, (4) 

Pecahnya Yugoslavia menyebabkan debut negara Kroasia, 
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Slovenia dan Bosnia-Herzegovina, (5)  Untuk pertama kalinya bulu 

tangkis, bisbol, dan judo putri menjadi bagian dari Olimpiade. 

Selain itu, untuk pertama kalinya Indonesia mendapat dua 

medali emas Olimpiade melalui cabang olahraga bulutangkis. 

Emas pertama kontingen Indonesia di Olimpiade diraih pemain 

tunggal putri, Susi Susanti, yang tampak meneteskan air mata 

ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan di arena. Seluruh 

medali untuk nomor tunggal putra diraih oleh tim Indonesia. Emas 

kedua dipersembahkan pemain bulutangkis tunggal putra, Alan 

Budikusuma, dalam all Indonesian final, dengan mengalahkan 

Ardy B. Wiranata (medali perak). Sementara Hermawan Susanto 

meraih perunggu, sedangkan untuk ganda putra, pasangan Eddy 

Hartono/Rudy Gunawan juga meraih medali perak. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Peraih medali emas bagi Indonesia pada Olimpiade 1992 

dari cabor Bulutangkis, yakni Alan Budi Kusuma (Tunggal Putra) 
dan Susi Susanti (Tunggal Putri) 

 

Olimpiade XXVI di Atlanta 1996 

Atlet bulutangkis Indonesia meneruskan tradisi perolehan 

emas, yang diraih pasangan ganda putra, Rexy Mainaky/Ricky 

Subagja. Di tunggal putri, Susi Susanti yang merupakan juara 

bertahan memperoleh perunggu, sementara Mia Audina meraih 

perak. Di ganda putra, pasangan Antonius Ariantho/Denny 

Kantono meraih perunggu. 
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Olimpiade XXVII di Sydney 2000 

Di Australia, Indonesia meraih enam medali, cabang 

olahraga bulutangkis masih menyumbangkan emas melalui ganda 

putra, Tony Gunawan/Candra Wijaya. Di ganda campuran, Tri 

Kusharjanto/Minarti Timur meraih perak, begitu pula Hendrawan 

di tunggal putra. Selain itu, atlet angkat besi putri Indonesia juga 

meraih tiga medali, yaitu Raema Lisa Rumbewas (perak, angkat 

besi 48 kg putri), Sri Indriyani (perunggu, angkat besi 48 kg putri), 

dan Winarti Binti Slamet (perunggu, angkat besi 53 kg putri). 

 

Gambar 3.5 Candra Wijaya (kiri) dan Tony Gunawan (kanan), peraih 
medali emas nomor ganda putra cabor Bulutangkis dalam 

Olimpiade Sydney 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Raema Lisa Rumbewas (kanan) meraih perak, cabor 
Angkat Besi kelas   48 kg putri dalam Olimpiade Sydney 2000 
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Olimpiade XXVIII di Athena 2004 

Pada Olimpiade Athena ini, pemain bulutangkis tunggal 

putra Indonesia kembali merebut emas, melalui Taufik Hidayat dan 

perunggu oleh Sony Dwi Kuncoro. Sementara di ganda putra, Eng 

Hian/Flandy Limpele memperoleh perunggu. Atlet angkat besi 

putri, Raema Lisa Rumbewas kembali meraih perak untuk kelas 

56 kg. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Taufik Hidayat, peraih medali emas bagi Indonesia 

pada Olimpiade Athena 2004 dari cabor Bulutangkis 

 

Olimpiade XXIX di Beijing 2008 

Olimpiade Beijing 2008 masih mempertahankan tradisi 

emas bulutangkis bagi kontingen Indonesia. Pebulutangkis ganda 

putra, Markis Kido/Hendra Setiawan yang meraih emas, 

sedangkan di ganda campuran, Nova Widianto/Liliyana Natsir 

mendapat perak. Sementara Maria Kristin Yulianti, andalan 

Indonesia di bulutangkis tunggal putri meraih perunggu. Angkat besi 

masih berjaya, kali ini melalui Eko Yuli Irawan di kelas 56 kg dan 

Triyatno pada 62 kg, keduanya meraih perunggu. 

Olimpiade XXX di London 2012 

Prestasi terbesar Indonesia dalam Olimpiade London diraih 

atlet angkat besi, Eko Yuli Irawan (perunggu, angkat besi 62 kg 

putra) dan Triyatno (perak, angkat besi 69 kg putra). 
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Gambar 3.8 Peraih medali perunggu bagi Indonesia pada Olimpiade 
London dari cabor Angkat Besi kelas 62 kg putra, yakni Eko Yuli 

Irawan 

 

Olimpiade XXXI di Rio de Janeiro 2016 

Olimpiade XXXI di Tokyo 2020 

 

Daftar Urutan Presiden IOC 

1. Demitrios Vikelas (Yunani), 1894-1896 

2. Baron Pierre de Coubertin (Prancis), 1896-1925 

3. Henri de Baillet-Latour (Belgia), 1925-1942 

4. J. Siegfried Edstrom (Swedia), 1942-1952 

5. Avery Brundage (AS), 1952-1972 

6. Lord Killanin of Dublin and Spittal (Irlandia), 1972-1980 

7. Juan Antonio Samaranch (Spanyol), 1980-2001 

8. dr. Jacques Rogge (Belgia), 2001-2013 

9. Thomas Bach (Jerman), 2013-.....  

 

ASIAN GAMES 

Selama kurang lebih 25 tahun, antara 1913-1938, di benua 

Asia telah berlangsung turnamen olahraga secara terpisah.  

Oriental Olympic Games I dilaksanakan sejak tahun 1913 di bagian 

timur Asia, kemudian dengan nama Far Eastern Championship 
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melanjutkan pelaksanaan turnamen tersebut hingga tahun 1934.  

Bersamaan dengan tahun tersebut, dipelopori oleh India, diadakan 

West Asian Games I di New Delhi yang diikuti oleh negara-negara 

Asia Barat.  Kedua turnamen tersebut mendapat pengakuan dari 

IOC. 

Telah lama terkandung maksud untuk menyatukan 

penyelenggaraan dua turnamen olahraga tersebut, karena 

dianggap tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan seluruh 

bangsa Asia.  Segera setelah PD II berakhir, tahun 1945, beberapa 

negara Asia telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan 

sekaligus bangkit dalam berbagai bidang.  Masalah keolahragaan 

sudah tentu tidak luput dari kebangkitan tersebut, dan bangsa Asia 

sebagai bangsa yang baru merdeka dan berdaulat, ingin 

memperlihatkan kepada dunia luar, mampu menyelenggarakan 

pesta olahraga bersifat Asia, di samping adanya Olimpiade yang 

bersifat internasional 

Pada Asian Relation Conference, di New Delhi tanggal 23 

Maret 1947, delegasi Indonesia mengemukakan ide pembentukan 

Asian Sports Meeting. Selanjutnya konferensi membicarakan 

masalah Indonesia, yang kemerdekannya sedang diancam oleh 

Belanda.  Juga bidang olahraga dan kebudayaan termasuk dalam 

pembicaraan, dan oleh wakil India dikemukakan ide pembentukan 

gerakan olahraga se-Asia. 

G.D. Sondhi, salah seorang anggota IOC tampil dengan 

usulnya untuk membentuk suatu federasi, yang akan menangani 

penyelenggaraan turnamen seluruh bangsa Asia.  Selain untuk 

mempererat persaudaraan bangsa-bangsa Asia, turnamen tersebut 

bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia Barat, bahwa 

bangsa-bangsa Asia sanggup menyelenggarakan suatu pesta 

olahraga tingkat Asia.  Prakarsa G.D. Sondhi mendapat persetujuan 

penuh dari PM India, Pandit Jawaharlal Nehru, yang memahami 
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betapa besar manfaat pembentukan Asian Games Federation 

seperti yang dimaksudkan. 

Kesempatan terbaik untuk merealisasikan rencana 

pembentukan federasi yang dimaksud terbuka di ibukota United 

Kingdom, ketika beberapa wakil negara Asia hadir bersamaan pada 

Olimpiade XIV.  Yang hadir antara lain wakil-wakil keolahragaan 

dari Afghanistan, Birma, India, Iran, Irak, Korea, Lebanon, Pakistan, 

Philipina, Ceylon, Singapura, dan Tiongkok.  Indonesia tidak dapat 

hadir memenuhi undangan ke London karena berbagai hambatan, 

seperti belum adanya pengakuan IOC dan penolakan Indonesia 

memakai paspor Belanda ke Inggris. 

Yorge B. Vargas, ketua Filipina Amateur Athletik Federation 

dan anggota IOC, pada pertemuan tanggal 8 Agustus 1948 di 

Mount Royal Hotel mengemukakan maksudnya yang serupa atau 

identik dengan maksud dan usul Sondhi.  Kedua orang tersebut 

terdapat kata sepakat untuk bekerjasama mencapai cita-cita yang 

telah lama terkandung dalam hati masing-masing.  Dalam 

pertemuan itu, usulan India untuk mengadakan Athletic 

Championships pada bulan Pebruari 1949 di New Delhi, serta 

pembentukan Asian Amateur Athletic Federation disetujui.  Sebuah 

panitia khusus, beranggotakan Gun Son Ho (RRT), K.C. Synn 

(Korea), G. D. Sondhi (India), C.C. Bortolome dan Y.B. Vargas 

(Filipina), pada tanggal 11 Agustus 1948 berhasil menyusun 

rencana, berisikan saran dan usul sebagai berikut: (1) Membentuk 

Asian Games Federation (AGF) pada permusyawaratan di New 

Delhi; (2) Federasi ini mengadakan kejuaraan se-Asia setiap empat 

tahun sekali, di mulai pada tahun 1950, disesuaikan dengan acara 

Olympic Games; (3) Acara tersebut mencakup atletik, bolabasket, 

bolagada, bolavoli, gulat, hoki, renang, sepakbola, tenis, dan tinju; 

(4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dirampungkan 

pada permusyawaratan di New Delhi tanggal 13 Pebruari 1949. 
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Berbagai kesulitan di India menggagalkan rencana 

perlombaan bulan Pebruari 1949, namun undangan untuk 

mengadakan pertemuan tahun 1949 di New Delhi tetap dikirimkan 

ke berbagai negara.  Akan tetapi yang muncul hanya utusan-utusan 

olahraga dari Filipina, Birma, dan India.  Amat sulitlah dicapai suatu 

kebulatan tekad bila pertemuan hanya dihadiri oleh utusan yang 

sangat minim itu.  Jalan terakhir yang ditempuh adalah 

mengundang semua perwakilan diplomatik di New Delhi untuk 

mengutus seorang dari stafnya, diberi kuasa berbicara dan 

mengambil keputusan atas nama negara masing-masing.  Usaha 

tersebut mendapat sambutan baik, sehingga pada tanggal 12 

Pebruari 1949 dapat diadakan konferensi Asian Games yang 

pertama di kediaman Maharaja Patiala, Ketua Komite Olimpiade 

India di New Delhi.  Menurut catatan, 10 orang wakil dari 9 negara 

menghadiri rapat tersebut.  Maharaja Patiala sebagai ketua terpilih 

konferensi mengemukakan, bahwa tujuan dari federasi yang akan 

dibentuk adalah untuk mempersatukan putra-putri negara-negara 

Asia di gelanggang olahraga guna mengembangkan kesegaran 

jasmani dan memajukan persahabatan dan pengertian. 

Usul untuk membentuk AGF disetujui dengan suara bulat.  

Pembentukan AGF dalam usahanya adalah sesuai dengan ide dan 

gerakan Olimpiade.  Dirasa perlu mendirikannya, mengingat 

ketinggalannya negara-negara Asia di bidang olahraga pada 

umumnya.  Para utusan yang mewakili lima negara, yaitu 

Afghanistan, Birma, India, Pakistan dan Palestina, dijadikan 

anggota-anggota pertama AGF.  Sedang utusan dari Indonesia, 

Ceylon dan Muangthai hanya menandatangani dokumen 

bersejarah itu.  Dengan suara bulat lahirlah Asian Games 

Federation (AGF) tanggal 13 Pebruari 1949 di New Delhi dan akan 

bekerjasama dengan IOC. 

Sesuai dengan anggaran dasarnya, Asian Games (AG) 

pertama akan berlangsung pada tahun 1950.  Pertemuan di London 
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tahun 1948 memutuskan bahwa India akan mengadakan  

pertandingan invitasi pada tahun 1949 dan Filipina yang 

mempunyai fasilitas lengkap dijadikan tuan rumah AG I.  Tetapi 

pertandingan invitasi yang direncanakan itu tidak dapat 

dilaksanakan dan dipindahkan ke India, yang menyelenggarakan 

AG I tahun 1951 di New Delhi. 

Dewan AGF yang bertanggung jawab untuk menjamin 

berlangsungnya penyelenggaraan AG dengan tepat dan teratur, 

keanggotaannya bersifat terbuka untuk Komite Olimpiade Nasional 

dari negara Asia.  Setiap negara hanya boleh mengirimkan wakilnya 

tiga orang untuk menjadi anggota federasi, biasanya yang ditunjuk 

untuk menjadi anggota ini adalah orang-orang yang mempunyai 

kedudukan penting di dalam negara tersebut, terutama untuk bisa 

dimanfaatkan kedudukannya dalam hal penyediaan bermacam-

macam fasilitas.  Dewan dapat memilih anggota kehormatan 

seumur hidup karena jasa-jasanya.  Ketua dan wakil ketua serta 

anggota pengurus AGF dipilih selama empat tahun, sejak AG 

sedang berlangsung sampai dengan pelaksanaan AG berikutnya. 

AG diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan 

diperhitungkan mulai yang pertama kali di India tahun 1951.  

Keharusan untuk menyelenggarakan dipercayakan kepada salah 

satu organisasi anggota, bukan kepada pemerintah suatu negara 

(kalau di Indonesia dipercayakan pada KONI).  Penyelenggaraan 

AG harus diajukan kepada Sekretaris Kehormatan sekurang-

kurangnya 90 hari sebelum persidangan penyelenggaraan AG 

berlangsung. Dewan Federasi sesuai dengan hak konstitusi 

menetapkan negara penyelenggara dengan waktu 

penyelenggaraan AG yang akan datang.  Keputusan ini harus 

diambil empat tahun sebelum penyelenggaraan, agar negara yang 

ditunjuk atau meminta sebagai negara penyelenggara 

mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh dan betul-betul siap 

dengan segala ketentuan yang dipersyaratkan oleh AGF. 
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Waktu penyelenggaraan AG lamanya sekitar 16 hari, 

dimulai sejak pembukaan dan diakhiri sampai penutupan.  Enam 

minggu sebelum penyelenggaraan, daftar cabang olahraga harus 

sudah diserahkan kepada AGF dan nama peserta harus sudah 

disebarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pembukaan. Tiap-

tiap cabang olahraga yang dipertandingkan harus diikuti minimal 

enam regu atau negara. Acara dapat ditambah dengan dua 

demonstrasi, satu dari negara penyelenggara dan yang satu dari 

negara peserta lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Lambang Asian Games 

Daftar Penyelenggaraan Asian Games 

AG 
Ke 

Tuan Rumah 
Tahu
n 

Tanggal 
Pelaksanaa

n 

∑ 
Negar

a 

∑ 
Atlet 

∑ 
Cabo

r 

∑ No 
Lomb

a 

I  New Delhi, India 1951 4–11 Maret 11 489 6 57 

II 

 Manila, Philippin
es 

1954 1–9 Mei 19 970 8 76 

III  Tokyo, Japan 1958 
28 Mei – 1 
Juni 

16 1,820 13 97 

IV 

 Jakarta, Indonesi
a 

1962 
24 Agust. – 
4 Sept. 

12 1,460 13 88 

V 

 Bangkok, Thaila
nd 

1966 
9–20 
Desember 

16 1,945 14 143 

VI 

 Bangkok, Thaila
nd 

1970 
9–20 
Desember 

16 2,400 13 135 
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AG 
Ke 

Tuan Rumah 
Tahu
n 

Tanggal 
Pelaksanaa

n 

∑ 
Negar

a 

∑ 
Atlet 

∑ 
Cabo

r 

∑ No 
Lomb

a 

VII  Tehran, Iran 1974 
1–16 
September 

19 3,010 16 202 

VIII 

 Bangkok, Thaila
nd 

1978 
9–20 
Desember 

19 3,842 19 201 

IX  New Delhi, India 1982 
19 Nov. – 4 
Des. 

33 3,411 21 147 

X 

 Seoul, South 
Korea 

1986 
20 Sept. – 5 
Oktober 

27 4,839 25 270 

XI   Beijing, China 1990 
22 Sept. – 7 
Oktober 

36 6,122 29 310 

XII  

 Hiroshima, Japa
n 

1994 
2–16 
Oktober 

42 6,828 34 337 

XIII  

 Bangkok, Thaila
nd 

1998 
9–20 
Desember 

41 6,554 36 376 

XIV  

 Busan, South 
Korea 

2002 
29 Sept.  – 
14 Oktober  

44 7,711 38 419 

XV   Doha, Qatar 2006 
1–15 
Desember 

45 9,520 39 424 

XVI  

 Guangzhou, Chi
na 

2010 
12–27 
November 

45 9,704 42 476 

XVII  Incheon, South 
Korea 

2014 
19 Sept.– 4 
Oktober 

45 9,501 36 439 

XVII
I 

 Jakarta-
Palembang, 
Indonesia 

2018 
18 Agust.–2 
September 

45 
11.72

0 
40 462 

XIX  Hangzhou, China 2022 
10–25 
September 

    

XX  Nagoya, Japan 2026 
18 Sept.–3 
Oktober 

    

 

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) 

 Sesudah mengalami jaman kemerdekaan atau sesudah 

Proklamasi Kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 17 - 08 - 

1945, baru Indonesia mulai membenahi diri untuk bangkit 
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membangun, memajukan serta mengembangkan bangsa dan 

negara dalam segala bidang.  Demikian pula dalam bidang 

keolahragaan, yang bertolak akan adanya anggapan bahwa 

olahraga dapat membentuk fisik dan mental yang sehat dan kuat.  

Olahraga merupakan suatu alat yang sangat ampuh, suatu negara 

akan maju dan berkembang bila saja rakyatnya sehat dan kuat, fisik 

maupun mentalnya. 

Untuk menghidupkan kembali semua kegiatan 

keolahragaan yang telah diadakan pada masa-masa lalu, terutama 

pekan olahraga yang telah berhasil dise-lenggarakan oleh ISI dan 

saat sesudah kemerdekaan boleh dikatakan hilang, mulailah 

pemuka-pemuka olahraga kita mengadakan Konggres Olahraga 

Indonesia yang pertama di Solo pada bulan Januari 1947, dan 

dalam Konggres tersebut telah membuahkan satu nama Persatuan 

Olahraga Republik Indonesia (PORI). 

 Dengan usaha gigih dari PORI dalam menghidupkan 

kembali pekan olahraga nasional masa lalu, akhirnya berhasil juga 

mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama di 

Solo tanggal 8 - 12 September 1948.  Pada waktu itu, jalannya pesta 

olahraga tersebut agak tersendat-sendat akibat pecahnya Agresi I 

dan II antara tahun 1947 – 1948.  Walaupun tanpa persiapan yang 

matang, karena belum ber-pengalaman, dengan usaha dan hasrat 

yang membara maka PON I dapat terlaksana dengan baik serta 

menjadi titik tolak untuk penyelenggaraan PON berikutnya.  Selain 

itu, PON I ini mendapat sambutan yang sangat hangat dan hebat 

dari para atlit, rakyat, serta instansi pemerintah.  Juga, PON I yang 

diselenggarakan di Solo ini, merupakan tonggak sejarah bagi 

pembinaan dan peningkatan prestasi bangsa Indonesia pada 

umumnya dan atlit-atlit pada khususnya di alam kemerdekaan.  

Selain menjadi daya tarik  bagi Presiden dan Wakil Presiden yang 

datang mengikuti jalannya pesta tersebut, dari luar negeri pun 

banyak yang menyempatkan diri untuk melihat peristiwa besar 
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tersebut, yaitu Cochran (AS), Crithley (Australia) dan Belkin (Belgia) 

yang pada waktu itu mereka menjabat sebagai anggota KTN 

(Komisi Tiga Negara) dari PBB di Indonesia. 

 Sebagai lanjutan PON I, direncanakan untuk 

menyelenggarakan PON II tahun 1950.  Namun, karena adanya 

Agresi II yang masih terus berlangsung, maka pelaksanaannya 

tertunda.  Sampai Konggres Olahraga III, berlangsung di Jakarta 

tanggal 22 - 25 Desember 1949, penyelenggaraan PON II masih 

belum dapat diputuskan.  Tahun penyelenggaraan PON II yang 

gagal tersebut digunakan untuk mengumpulkan para pemimpin 

organisasi olahraga.  Atas inisiatif tokoh PSSI, PASI dan PBSI 

(Berenang), maka PORI mengambil keputusan untuk 

menyelenggarakan PON II di Jakarta tahun 1951. 

 Perubahan jadwal PON II justru tidak menjadikan 

penghalang sama sekali bagi para atlit Indonesia.  Biarpun 

waktunya relatif sangat singkat, namun para atlit kita masih tetap 

dibakar dengan semangat yang besar, terutama bagi mereka yang 

tujuh bulan sebelumnya baru saja turun dari arena pesta AG I di 

New Delhi (India) tahun 1951.  Lagi pula PON II ini merupakan 

persiapan untuk turun mengikuti pesta Olimpiade di Helsinki tahun 

1952. 

 Perlu pula diketahui bahwa pada saat Konggres Olahraga di 

Medan, bersamaan waktunya dengan PON III, keputusan 

penyelenggaraan PON yang semula setiap dua tahun sekali diubah 

menjadi setiap empat tahun sekali, karena disesuaikan dengan 

penyelenggaraan Olimpiade yang setiap empat tahun sekali serta 

jadwal penyelenggaraan sebelumnya dianggap tidak periodik. 

 Kegagalan seperti yang terjadi pada PON II kembali terulang 

pada waktu akan diselenggarakan PON VI tahun 1965.  Pecahnya 

pemberontakan G30S/PKI memaksa DORI untuk mengundurkan 

waktu penyelenggaraan PON VI menjadi tahun 1966.  Namun, pada 

tahun 1966 masih juga terjadi pemberontakan dimana-mana, maka 
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DORI kembali memutuskan untuk merubah pelaksanaan PON 

menjadi PORWIL (Pekan Olahraga Antar Wilayah).  Setelah 

pemberontakan G30S/PKI dapat dipadamkan dan keadaan negara 

kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya, KONI mulai 

dapat mengelola pelaksanaan PON dengan sebaik-baiknya sesuai 

periode waktu yang tetap serta selalu mengirimkan atlit-atlitnya ke 

pesta olahraga yang bersifat regional maupun internasional. 

 Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka tujuan 

PON adalah sebagai berikut: (1) Untuk mempersatukan gerakan-

gerakan dari seluruh cabang olahraga dalam suatu pertemuan 

besar; (2) Mempererat hubungan pemuda dan pemudi sehingga 

terbentuk persatuan dan tercipta rasa persahabatan satu bangsa, 

satu tanah air …. Indonesia; (3) Menimbulkan persatuan antar 

pemuda dan pemudi di seluruh tanah air sehingga dapat 

menghilangkan rasa kesukuan dan kedaerahan; (4) Memperdalam 

pengalaman dan memperluas pengetahuan bertanding, teknik, dan 

organisasi sehingga timbul kader-kader baru olahraga; (5) Selain 

sebagai latihan (khusus), juga untuk persiapan dan atau 

menyelenggarakan pesta-pesta olahraga yang bersifat 

internasional. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Lambang Pekan Olahraga Nasional 

Lambang PON mempunyai arti sebagai berikut: (1) Sayap 

garuda, melambangkan kekuatan bangsa Indonesia, dilukiskan 

dalam warna kuning emas dengan perototan merah dimaksudkan 

untuk memberikan kemurnian, keluhuran serta dinamika kepada 
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kekuatan itu; (2) Tiga lingkaran, yang menghubungkan kedua sayap 

hendak menyatakan bahwa kekuatan itu akan tetap kokoh dan 

abadi apabila didasari oleh rasa berbangsa satu, berbahasa satu, 

dan bertanah air satu …. Indonesia; (3) Api merah yang menyala-

nyala, melukiskan satu semangat yang akan terus dan tetap 

berkobar; (4) Bunga teratai putih, yang dilukiskan di dalam api, 

memperingatkan kita sekalian bahwa kekuatan bagaimanapun 

besarnya dan semangat betapapun besarnya, tidak akan berarti 

apabila tidak disertai dengan kesucian, kejujuran dan keluhuran 

budi pekerti.  Dan bunga teratai ber-daun lima melukiskan dasar 

negara Pancasila yang menjadi sendi kehidupan bangsa Indonesia. 

 

Urutan Penyelenggaraan PON 

PON I di Solo tahun 1948 

 Penyelenggaraan PON I di Solo tanggal 8 - 12 September 

1948 ini banyak mengalami kesulitan, karena keputusan 

penyelenggaraan diambil dalam waktu relatif singkat.  Dalam situasi 

yang tidak mengijinkan itu, PON I dilaksanakan dengan 

menggunakan peralatan yang sederhana namun mendapat 

sambutan yang meriah. PON I diikuti oleh kontingen-kontingen dari 

daerah-daerah Jawa saja, antara lain Karesidenan Bandung, Kedu, 

Jakarta, Banyumas, Surakarta, Pati, Yogyakarta, Malang, 

Surabaya, Semarang dan Kediri.  Sebanyak 600 orang tercatat 

sebagai peserta dengan mempertandingkan 9 cabang olahraga, 

yang meliputi Atletik, Bolakeranjang, Bulutangkis, Sepakbola, 

Tenis, Renang (termasuk Polo-Air dan Loncat-Indah), Panahan, 

dan Bolabasket. 

PON  II di Jakarta tahun 1951 

 PON II yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 21 - 28 

Oktober 1948 ini sudah dapat mencapai tingkat nasional dalam arti 

sesungguhnya, karena hampir seluruh wilayah Indonesia terwakili.  

Tidak kurang 10 Daerah Tingkat I (Propinsi) mengikuti PON II ini, 
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meliputi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jakarta Raya, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku.  Sebanyak 18 cabang 

olahraga dipertandingkan, yang meliputi Atletik, Renang, Polo-Air, 

Loncat-Indah, Angkat-Besi, Anggar, Bolabasket, Rounders, 

Panahan, Bolavoli, Hoki, Menembak, Bolakeranjang, Kasti, Pencak, 

Bulutangkis, Sepakbola, dan Tenis. 

PON III di Medan tahun 1953 

 PON III di Medan diselenggarakan dari tanggal  20 - 27 

September 1953, diikuti 11 daerah yang meliputi Sumatra Utara, 

Sumatra Tengah, Sumatra Selatan, Jakarta Raya, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara (Sunda Kecil), Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku.  Dengan semakin 

bertambahnya daerah peserta bila dibandingkan dengan PON III, 

hal ini menunjukkan adanya minat yang besar terhadap 

perkembangan keolahragaan di tanah air. Sebanyak 14 cabang 

olahraga dipertandingkan, yaitu Atletik, Renang (termasuk Polo-Air 

dan Loncat-Indah), Angkat Besi, Anggar, Bolabasket, Balap 

Sepeda, Bolavoli, Bolakeranjang, Bulutangkis, Hoki, Menembak, 

Sepakbola, Tenis, dan Tenis Meja.  Selain telah dapat memenuhi 

tujuan untuk membina persatuan dan kesatuan, hasil yang dicapai 

dalam PON III juga sangat menggembirakan terutama dalam 

memunculkan atlit-atlit muda dengan prestasi yang dicapainya. 

PON IV di Makasar tahun 1957 

 Pada PON IV yang dilaksanakan di Makasar tanggal 28 

September – 06 Oktober 1957 ini, untuk pertama kalinya acara 

kesenian dari daerah disuguhkan pada atlit maupun peserta dan 

pada pejabat daerah yang hadir dalam pembukaan PON tersebut.  

Daerah-daerah yang mengikuti PON IV ini meliputi Aceh, Sumatra 

Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Jakarta Raya, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 
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Selatan/Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan 

Irian Barat.  Cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan 

meliputi: Anggar, Angkat Besi, Atletik, Baseball, Bolabasket, 

Bolakeranjang, Bolavoli, Bulutangkis, Hoki, Judo, Menembak, 

Panahan, Polo Air, Renang, Sepakbola, Tenis, dan Tenis Meja. 

PON V di Bandung tahun 1961 

 PON V yang dilaksanakan di Bandung tanggal 23 

Sebtember - 1 Oktober 1961, dibuka oleh Presiden Soekarno 

dengan meriah dan semua acara dilangsungkan di Stadion 

“Siliwangi” Bandung.  Untuk pertamakalinya banyak pembesar 

asing yang mengikuti pembukaan PON tersebut.  Cabang-cabang 

olahraga yang dipertan-dingkan adalah: Anggar, Angkat-Besi, 

Atletik, Balap Sepeda, Bolabasket, Bolavoli, Bulutangkis, Gulat, 

Judo, Loncat Indah, Menembak, Panahan, Pencak Silat, Polo-Air, 

Renang, Sepakbola, Tinju, Tenis, dan Tenis Meja.  23 propinsi yang 

mengikuti PON V ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra 

Barat, Sumatra Selatan, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

PON VI di Jakarta tahun 1965 

 Pelaksanaannya terhambat, karena adanya pemberontakan 

G30S/PKI yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang 

sah dan merubah ideologi. Akibat peristiwa tersebut, keadaan 

negara menjadi kacau, sehingga cita-cita untuk menggalang 

persatuan dan kesatuan bangsa melalui PON VI menjadi bubar dan 

tidak dapat dilaksanakan lagi.  Kegagalan penyelenggaraan PON 

yang memang baru pertama kali ini patut disayangkan, karena 

menurut rencana PON VI ini merupakan PON yang terbesar sejak 

adanya PON I sampai dengan PON V. 

 



Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani    69 
 

PON VII di Surabaya tahun 1969 

 Dalam sejarah PON yang telah diselenggarakan untuk 

ketujuh kalinya ini, PON VII yang dilaksanakan di Surabaya pada 

tanggal 26 Agustus – 06 September 1969 memang yang terbesar.  

Sebab peserta yang mengikuti berjumlah 6.000 atlit dan official dari 

26 propinsi seluruh Indonesia.  Sebanyak 29 cabang olahraga 

dipertandingkan dan satu cabang yang didemonstrasikan.  Cabang-

cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Anggar, Angkat-

Besi, Atletik, Balap Sepeda, Bolabasket, Bolavoli, Bulutangkis, 

Bridge, Catur, Dayung, Golf, Gulat, Hoki, Judo, Layar, Menembak, 

Motor Boating, Panahan, Pencak Silat, Polo-Air, Renang (termasuk 

Loncat Indah), Senam, Sepakbola, Ski Air, Softball, Tenis, Tenis 

Meja, Terbang Layang, dan Tinju. 

PON VIII di Jakarta tahun 1973 

 Semula akan diadakan di Palembang, namun atas dasar 

pertimbangan keuangan, maka Pemerintah pusat menetapkan 

Jakarta sebagai penyelenggara PON VIII dari tanggal 4 - 15 

Agustus 1973. PON VIII dengan tema PON Prestasi, Persahabatan 

dan Peningkatan Kebudayaan telah menunjukkan hasil yang 

menggembirakan. 

PON IX di Jakarta tahun 1977 

PON X di Jakarta tahun 1981 

PON XI di Jakarta tahun 1985 

PON XII di Jakarta tahun 1989 

PON XIII di Jakarta tahun 1993 

PON XIV di Jakarta tahun 1996 

PON XV di Jawa Timur tahun 2000 

PON XVI di Sumatra Selatan tahun 2004 

PON XVII di Kalimantan Timur tahun 2008 

PON XVIII di Riau tahun 2012 

PON XIX di Jawa Barat tahun 2016 

PON XX di Papua tahun 2020 
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SOUTHEAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) 

 SEA Games atau Southeast Asian Games (Pekan Olahraga 

Asia Tenggara), sebelumnya dikenal dengan nama SEAP Games 

atau Southeast Asian Peninsula Games yang tujuannya untuk 

menggalang persatuan antar negara di semenanjung Asia 

Tenggara, khususnya dalam bidang olahraga.  Kemudian 

berkembang menjadi antar negara Asia Tenggara setelah 

masuknya Philipina, Indonesia dan Singapura, dan disusul Brunei 

Darussalam.  Sehingga nama SEAP Games diganti dengan SEA 

Games sampai saat ini. 

 

Gambar 3.7 Lambang SEA Games 

Urutan Penyelenggaraan SEA Games 
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ng 
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Umum 
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Up 1 
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Up 2 (Emas) 
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 1 Berganti nama ketika Filipina & Indonesia bergabung. 

 2 Pertama kalinya dalam sejarah SEA Games sebuah kota non-

ibukota menjadi tuan rumah. 

 3 Pertama kalinya dalam sejarah SEA Games tempat 

penyelenggaraan dibagi ke 2 kota, Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. 

Kota lain yang juga menjadi tempat penyelenggaraan 

adalah Haiphong, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú 

Thọ, Vĩnh Phúc, dan Hòa Bình. 
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 4 Kota lain yang menjadi tempat penyelenggaraan adalah 

beberapa kota di Metro Manila, Los Baños dan Calamba 

City di Laguna, Cebu, Bacolod, Angeles, dan Subic, Zambales. 

 5 Kota Chonburi dan Bangkok termasuk di antara tempat 

penyelenggaraan SEA Games XXIV. 

 6 Palembang merupakan tuan rumah utama, Jakarta merupakan 

tuan rumah pendukung. 

 

GAMES OF THE NEW EMERGING FORCES (GANEFO) 

 Ide diselenggarakannya GANEFO dicetuskan pertama kali 

oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada tanggal 3 

September 1962, dimana pada saat itu Indonesia sedang 

disibukkan dengan bagian terakhir dari penyelenggaraan AG IV. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Presiden Sukarno memberikan pidato Pembukaan 

Ganefo, 1963 

Kepastian GANEFO akan diselenggarakan pada tahun 

1963, dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam sidang 

pembukaan Konferensi Front Nasional Pusat dengan Front 

Nasional Daerah-daerah bertempat di Istana Olahraga Gelora Bung 

Karno pada tanggal 13 Pebruari 1963 dalam satu perintah yang 

berbunyi: “Saya perintahkan Indonesia keluar dari IOC dan 

menyelenggarakan GANEFO dalam tahun ini juga”.  Perintah 

tersebut diberikan sehubungan dengan keputusan dari Excecutive 
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Board IOC dalam sidangnya  di  Laussane (Swiss) pada tanggal 7 

Pebruari 1963 untuk menskors Indonesia dari keanggotaan IOC 

dalam waktu yang tidak ditentukan.  Hal itu terjadi karena Indonesia 

pada waktu menyelenggarakan AG IV di Jakarta, mulai tanggal 24 

Agustus-4 September 1962, dituduh oleh G.D. Sondhi dari India 

(Ketua AGF) telah melakukan diskriminasi yaitu dengan tidak 

memberikan visa kepada Israel dan Taiwan. 

 Dengan kejadian itu, pada tanggal 17-29 April 1963 

diadakan konferensi persiapan GANEFO yang dihadiri 12 negara 

The New Emerging Forces, yaitu Kamboja, RRT, Guinea, Pakistan, 

Vietnam Utara, RPA, Irak, Mali, USSR, Ceylon, Yugoslavia, dan 

Indonesia sebagai tuan rumah.  Dalam konferensi tersebut telah 

diputuskan untuk menerima dengan suara bulat ide GANEFO, 

nama GANEFO dan pelaksanaan GANEFO yang pertama di 

Jakarta tanggal 10-22 Nopember 1963. Sedangkan GANEFO Asia 

I diselenggarakan di Pnom Penh (Kamboja) pada tanggal 25 

Nopember–6 Desember 1966, dimana Indonesia tidak bisa 

mengikuti karena situasi politik dalam negeri sedang kacau. 

 Dengan kejadian pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, 

makin jelaslah ke arah mana olahraga kita akan dibawa dengan 

penyelenggaraan GANEFO tersebut. Akhirnya pemerintah Orde 

Baru memutuskan untuk tidak menyelenggarakan lagi GANEFO di 

masa-masa mendatang.  Kemudian, dalam sidangnya tanggal 26 

Juni 1964 di Laussane, IOC mencabut kembali skorsingnya dan 

mengakui lagi Indonesia sebagai anggota IOC. 

 

Urutan Penyelenggaraan GANEFO 

GANEFO I (1963) 

Diadakan di Jakarta pada tanggal 10-22 November 1963. 

Jumlah peserta sekitar 2.700 atlet dari 51 negara 

di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, seperti Afghanistan, 

Albania, Aljazair, Arab Saudi, Republik Arab 
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Bersatu (sekarang Mesir dan Suriah), 

Argentina, Belanda, Belgia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cekoslovakia, 

Chili, Tiongkok, Republik Dominika, Filipina, Finlandia, Guinea, 

Hungaria, Indonesia, Irak, Italia, Jepang, Jerman Timur, Kamboja, 

Korea Utara, Kuba, Laos, 

Lebanon, Mali, Maroko, Meksiko, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Pa

kistan, Palestina,Polandia, Prancis, Rumania, Senegal, Somalia, 

Sri Lanka, Thailand, Tunisia, Uni Soviet, Uruguay, Vietnam 

Utara, Yugoslavia, dan lain-lain. 

Perolehan Medali GANEFO I 

Peri
ngka

t 
Negara 

 
Ema

s 

 
Pera

k 

 
Perungg

u 

Jumla
h 

1  Tiongkok 65 56 47 168 

2  Uni Soviet 39 20 8 67 

3  Indonesia 17 24 30 71 

4 
 Republik Arab 

Bersatu 
16 14 12 42 

5  Korea Utara 13 15 24 52 

6  Argentina 5 0 4 9 

7  Jepang 4 10 14 28 

 

GANEFO II (1966) 

Awalnya GANEFO II akan diadakan di Kairo, Republik Arab 

Bersatu pada 1967. Namun karena pertimbangan politik, akhirnya 

dipindahkan ke Phnom Penh, Kamboja pada 25 November-6 

Desember 1966. Sekitar 2000 atlet dari 17 negara berpartisipasi 

dalam GANEFO II, seperti Tiongkok, Indonesia, Irak, Jepang, 

Kamboja, Korea Utara, Laos, Lebanon, Mongolia, Nepal, Pakistan, 
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Palestina, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Vietnam Utara, dan 

Yaman. 

Perolehan Medali GANEFO II 

Peringka
t 

Negara 
 

Ema
s 

 
Pera

k 

 
Perungg

u 

Jumla
h 

1  Tiongko
k 

108 57 34 199 

2 
 Korea 

Utara 
30 42 32 104 

3  Kamboj
a 

10 42 10 62 

4  Jepang 10 12 8 30 

 

GANEFO III (1970, batal dan bubar) 

Awalnya GANEFO III direncanakan diadakan 

di Beijing, Tiongkok. Namun Beijing membatalkan niatnya dan 

diserahkan ke Pyongyang, Korea Utara. Tetapi GANEFO III tidak 

pernah diadakan dan GANEFO bubar. 

 

RANGKUMAN 

Olimpiade Kuno pertama yang diadakan antara tahun 894-

776 SM, yang diadakan empat tahun sekali, semula merupakan 

bagian dari upacara pemujaan dan kebaktian kepada dewa Zeus, 

akhirnya sebagai arena pemersatu serta gelanggang persahabatan 

dan persaudaraan.  Pada tahun 394,  permainan Olimpiade 

dinyatakan tidak boleh dilakukan oleh kaisar Romawi, karena nilai-

nilai serta misi Olimpiade telah diselewengkan dan punah.  Akhir 

dari kejayaan Olympide Kuno ditandai dengan musnahnya stadion 

Olimpiade di kota Olympus sebagai akibat gempa bumi yang dasyat 

pada abad keenam.  Baron Pierre de Coubertin, tahun 1892, 

mengusahakan agar Olimpiade yang telah dihapus dan dilarang 

pada tahun 394 itu dapat dihidupkan dan dilaksanakan kembali, 
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karena Coubertin sangat tertarik atas semangat dan tujuan dari 

Olympide yang pernah dilakukan oleh bangsa Yunani Kuno, serta 

nilai–nilai permainan yang dilakukan oleh bangsa   Inggris.  

Akhirnya, Olimpiade yang pertama menjadi kenyataan pada tahun 

1896, dan tahun inilah dinyatakan sebagai awal dari kegiatan 

Olimpiade Modern.  Olimpiade berada di bawah organisasi 

internasional yang diberi nama IOC dan markas besarnya di  

Laussane (Swiss).  Seperti kebiasaan Olimpiade Kuno, permainan 

ini juga diadakan setiap empat tahun sekali di negara anggota IOC 

secara bergantian. 

Para utusan yang mewakili lima negara, dengan suara bulat 

melahirkan AGF tanggal 13 Pebruari 1949 di New Delhi, yang 

bertujuan untuk mempersatukan putra-putri negara-negara Asia di 

gelanggang olahraga guna mengembangkan kesegaran jasmani 

dan memajukan persahabatan dan pengertian.  Asian Games 

diselenggarakan setiap empat tahun sekali dan diperhitungkan 

mulai penyelenggaraan Asian Games I tahun 1951 di New Delhi, 

India. 

Dengan usaha gigih dari PORI, akhirnya berhasil juga 

mengadakan PON yang pertama di Solo tanggal 8 - 12 September 

1948, dan menjadi titik tolak untuk penyelenggaraan PON 

berikutnya, serta merupakan tonggak sejarah bagi pembinaan dan 

peningkatan prestasi bangsa Indonesia dan atlit-atlit di alam 

kemerdekaan.  Pada saat Konggres Olahraga di Medan dan PON 

III, penyelenggaraan PON diubah menjadi setiap empat tahun 

sekali. 

SEAP Games yang tujuannya untuk menggalang persatuan 

antarnegara di semenanjung Asia Tenggara dalam bidang 

olahraga,  kemudian berkembang menjadi antarnegara Asia 

Tenggara dan diganti dengan SEA Games sampai saat ini.  

Sedangkan, GANEFO yang dicetuskan pertama kali oleh Presiden 

Soekarno, diselenggarakan pada tahun 1963, sehubungan dengan 
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keputusan dari Excecutive Board IOC untuk menskors Indonesia 

dari keanggotaan IOC dalam waktu yang tidak ditentukan, karena 

Indonesia pada waktu menyelenggarakan AG IV di Jakarta, dituduh 

oleh G.D. Sondhi dari India (Ketua AGF) telah melakukan 

diskriminasi yaitu dengan tidak memberikan visa kepada Israel dan 

Taiwan. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Sebutkan dua keterangan mengenai asal-usul Olimpiade! 

2. Jelaskan latar belakang diadakannya Olimpiade Kuno! 

3. Sebutkan cabang-cabang olahraga yang sangat dikagumi 

pada Olimpiade Kuno! 

4. Mengapa permainan Olimpiade Kuno pada tahun 394 

dinyatakan tidak boleh dilakukan oleh kaisar Theodosius I? 

5. Jelaskan alasan Baron Pierre de Coubertin menghidupkan 

kembali Olimpiade Kuno! 

6. Sebutkan kata-kata yang terdapat di bawah simbol Olimpiade! 

7. Turnamen olahraga apa yang disatukan penyelenggaraannya 

sebelum adanya Asian Games?  Dan mengapa turnamen 

olahraga tersebut disatukan? 

8. Sebutkan tujuan pembentukan Asian Games Federation yang 

dikemukakan oleh maharaja Patiala dari India! 

9. Mengapa Indonesia tidak dapat hadir memenuhi undangan 

pembentukan Asian Games Federation yang bersamaan 

dengan Olimpiade XIV di London? 

10. Mengapa penyelenggaraan PON yang semula setiap dua 

tahun sekali diubah menjadi setiap empat tahun sekali? 

11. Jelaskan arti gambar sayap garuda pada lambang PON! 

12. Sebutkan 9 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 

I di Solo! 

13. Coba Anda jelaskan tujuan SEAP Games! 

14. Apa ide dasar diadakannya GANEFO? 
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15. Sebutkan isi perintah Presiden Soekarno yang berkaitan 

dengan diadakannya GANEFO! 
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BAB PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 

JASMANI DI INDONESIA IV 
 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Gerak Badan; 

b. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Pendidikan Jasmani; 

c. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Olahraga; 

d. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Olahraga Pendidikan; 

e. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Pendidikan Olahraga; dan 

f. Menjelaskan perkembangan Pendidikan Jasmani di Indonesia 

pada Masa Pendidikan Jasmani. 

 

MASA GERAK BADAN (1945-1950) 

 Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja berdiri, telah 

menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk pembangunan 

bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. 

Pada waktu itu di sekolah diberikan permainan, atletik, senam, dan 

untuk sekolah menengah tinggi (sekarang SMU) ditambah latihan 

militer. Masalah-masalah yang mendapat perhatian khusus antara 

lain: gerak badan untuk anak putri dilaksanakan terpisah; perlunya 

musik, kepanduan, pencegahan dampak buruk dalam perlombaan, 

serta perlunya pemerintah membiayai kegiatan; perlunya menolong 

sekolah swasta; perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah; dan 

perlunya kursus kilat bagi guru-guru. 
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 Pada permulaan kemerdekaan, di Sarangan, Magetan 

(Jawa Timur), didirikan Sekolah Olahraga, yang lebih terkenal 

dengan nama SORA, sebagai bagian dari Akademi Militer RI (waktu 

itu disebut MA) yang berpusat di Yogyakarta.  Taruna-taruna MA 

diwajibkan menjalani latihan-latihan fisik dan olahraga di Sarangan 

sebagai bagian mutlak dari pendidikan militer mereka selama enam 

bulan.  Di Sarangan yang berhawa sejuk itu, SORA menempati 

beberapa bungalow.  Sebagian besar pengajarnya adalah orang 

sipil, di antaranya ada beberapa orang berkebangsaan Jerman. 

Program pendidikan mencakup turnen, permainan, atletik, renang, 

anatomi, fisiologi, bahasa, dan ilmu jiwa.  Kehidupan sehari-hari 

berlangsung dengan disiplin militer, sesuai dengan kehidupan 

sebuah akademi militer. Suatu keistimewaan perlu disebutkan 

bahwa, SORA juga menerima 11 siswi, dan mereka dididik selama 

satu tahun untuk menjadi guru olahraga di sekolah lanjutan.  Selain 

itu, untuk menjadi guru olahraga, pemerintah juga mendirikan 

kursus A di Yogyakarta. 

 Dari uraian tersebut, diperoleh kesan bahwa para pemimpin 

pada waktu itu sudah berpandangan maju dan berkemauan baik. 

Hal ini juga ditunjukkan dengan ketetapan pemerintah membentuk 

Inspeksi Olahraga.  Walaupun namanya olahraga, tetapi tugas 

pokoknya adalah mengurus gerak badan di sekolah-sekolah 

Republik Indonesia.  Sayang bahwa keadaan negara belum 

memungkinkan realisasi yang sepadan, karena kesibukan negara 

RI melakukan perjuangan fisik menghadapi pemerintah kolonial 

Belanda.  

 

MASA PENDIDIKAN JASMANI (1950-1961) 

 Dengan selesainya perjuangan fisik, datanglah masa subur 

untuk melaksanakan gagasan-gagasan baru di sekolah, di bawah 

panji-panji Pendidikan Jasmani.  Yang dimaksudkan pendidikan 
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jasmani itu dapat dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 4, 

Bab II, Fatsal 3, tahun 1950, yaitu seperti berikut: 

Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara tumbuhnya 

perkembangan jiwa dan merupakan usaha untuk membuat 

bangsa Indonesia yang sehat kuat lahir batin di segala sekolah. 

Selanjutnya dalam Fatsal 9 dikemukakan bahwa: 

Untuk melaksanakan maksud dari Bab II Fatsal 3, maka 

pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan jasmani dan 

rohani.  Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat tuntutan 

yang menuju ke arah keselarasan agar tidak terjadi dan timbul ke 

arah intelektualisme atau ke arah kekuatan badan saja.  

Perkataan keselarasan menjadi pedoman untuk menjaga agar 

pendidikan jasmani tidak mengasingkan diri dari pendidikan 

keseluruhan. 

Hal dan kejadian yang patut dicatat pula pada masa ini 

adalah terlaksananya olahraga secara teratur di sekolah.  Banyak 

dilaksanakan perlombaan dan pertandingan antarsekolah, baik 

lokal atau antarkota, bahkan ada yang mencapai tingkat nasional.  

Untuk atletik misalnya, telah terlaksana perlombaan pancalomba 

se-Indonesia untuk putra dan putri SLTP dan SLTA (pertama di 

Semarang dan kedua di Surabaya).  Sayang bahwa kegiatan itu 

dihentikan, karena anggarannya dialihkan ke pembangunan 

gedung dan penyelenggaraan Sekolah Guru Pendidikan Jasmani 

(SGPD) yang menghasilkan guru olahraga. 

 Secara struktural dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani, 

menggantikan Inspeksi Olahraga, yang tugasnya mengawasi 

olahraga di sekolah.  Inspeksi ini sempat menguasai delapan 

cabang inspeksi di wilayah RI.  Juga, dibentuk Urusan Pendidikan 

Jasmani  pada Jawatan Pendidikan Masyarakat untuk menangani 

kegiatan olahraga di masyarakat.  Pada saat Republik Indonesia 

Serikat (RIS) berdiri, dibentuk pula Inspeksi Pusat Pendidikan 

Jasmani yang mencakup inspeksi-inspeksi daerah di seluruh 

wilayah RIS.  Tahun 1957, status Inspeksi Pusat ditingkatkan lagi 
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menjadi lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan 

wewenang lebih besar yaitu Biro Pendidikan Jasmani.  Pada 17 

Agustus 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan 

Kebudayaan memberikan instruksi untuk melaksanakan Sapta 

Usaha Tama, yang salah satu unsurnya adalah penggiatan 

kesenian dan olahraga. 

 Pada tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya, berturut-turut 

didirikan SGPD di Yogyakarta (1950), Bandung (1950), Surabaya 

(1954), dan Ujungpandang (1954). Selain SGPD, terdapat Akademi 

Pendidikan Jasmani (APD) di Bandung, serta Jurusan Pendidikan 

Jasmani pada Fakultas Sastra, Pedagogi, dan Filsafat UGM 

Yogyakarta, kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan 

(1955) dan tahun 1962 berubah menjadi Fakultas Pendidikan 

Jasmani (FPD).  Juga berlangsung terus adanya Kursus B-I 

Pendidikan Jasmani, dan lulusannya dapat ditugaskan untuk 

melanjutkan belajar pada Kursus B-II Pendidikan Jasmani di 

Yogyakarta dan Jakarta.  Untuk penataran guru dan tenaga teknis 

Pendidikan Jasmani, diadakan kursus ulangan (KUPD) dan kursus 

instruktur (KIPD) di beberapa kota besar.  Pada masa itu, lulusan 

sekolah guru A (sekarang SPG) juga memiliki kemampuan cukup 

untuk mengajar olahraga di SD,  sehingga ada kegiatan yang cukup 

menggembirakan.  Pada akhir masa ini, Kursus B-I dan B-II 

Pendidikan Jasmani diintegrasikan ke perguruan tinggi, yaitu ke 

dalam FKIP. 

 

MASA OLAHRAGA (1961-1966) 

 Setelah terbetik berita bahwa Jakarta akan menjadi tuan 

rumah Asian Games (AG) IV, Biro Pendidikan Jasmani ditingkatkan 

menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani (yang dapat disetarakan 

dengan direktorat jendral dalam pemerintahan sekarang ini).  

Peningkatan itu secara politis dirasa kurang memadai, karena AG 

diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan 
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kemampuannya dengan mencetuskan prestasi tinggi, baik dalam 

cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam 

pengorganisasian serta penyelenggaraan.  Ini menuntut 

pengetahuan, ketrampilan, serta kemampuan beorganisasi dan 

koordinasi.  Kiranya dalam kerangka pemikiran demikian serta 

keyakinan bahwa olahraga merupakan sarana ampuh dalam 

menggembleng bangsa menjadi “Manusia Indonesia Baru”, 

dibentuklah Departemen Olahraga (DEPORA) pada tanggal 9 April 

1962 melalui Keppres No. 131 tahun 1962.  Dalam keputusan 

tersebut dinyatakan bahwa, olahraga meliputi segala kegiatan atau 

usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan 

membina kekuatan-kekuatan jasmaniah maupun rohaniah pada 

tiap manusia.  Tugas-tugas pokok DEPORA antara lain adalah 

mengatur, mengkoordinir, mengawasi, membimbing, dan bila perlu 

menyelenggarakan: (1) semua kegiatan atau usaha olahraga, 

termasuk pendidikan jasmani di sekolah rendah sampai universitas; 

(2) Pendidikan tenaga ahli, pelatih olahraga, dan tenaga ahli 

olahraga lainnya yang diperlukan oleh DEPORA. 

 Dengan demikian semua kegiatan olahraga, baik dalam 

masyarakat maupun di sekolah, dikelola oleh DEPORA.  Kegiatan 

olahraga maupun pendidikan guru olahraga ditingkatkan 

berdasarkan keyakinan Menteri Olahraga, Maladi, bahwa olahraga 

mempunyai arti luas, meliputi segala kegiatan manusia yang dapat 

mendorong, membangkitkan, membangun, dan membina segala 

kekuatan atau potensi fisik-jasmaniah, mental rohaniah untuk 

membangun manusia Indonesia Baru, yang rasial anthropologis 

baru, yang mental rohaniah baru, yang dedication of life-nya 

diberikan untuk Indonesia. 

 Oleh karena pelajar sangat potensial sebagai bibit 

olahragawan serta merupakan ladang kerja yang cepat 

memberikan hasil, maka pada tanggal 23-12-1965 dikeluarkanlah 

surat keputusan bersama antara Menteri Olahraga dengan Menteri 



Sejarah Olahraga dan Perkembangan Pendidikan Jasmani    85 
 

Pendidikan dan Kebudayaan.  Pada pokoknya mereka menyatakan 

keinginan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam 

melaksanakan program olahraga pelajar.  Program tersebut terdiri 

dari program olahraga wajib dan program olahraga karya.  

Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan 

kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut 

jadwal pelajaran sekolah.  Program olahraga karya diberikan di luar 

jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang 

berbakat untuk mengembangkan bakatnya. 

 Pada masa ini pula terjadi perubahan penting dalam 

lembaga pendidikan guru olahraga, yaitu diubahnya SGPD menjadi 

Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA), dan lamanya belajar 

hanya tiga tahun setelah lulus SLTP.  SMOA diharapkan mampu 

menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat 

dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa STO, dan menyiapkan 

olahragawan berprestasi.  Untuk mencapai cita-cita tersebut, SMOA 

diperlengkapi dengan asrama dan diberi peralatan yang memadai 

(sama dengan SGPD).  Namun penunjangan tersebut tidak dapat 

dipertahankan, karena munculnya berpuluh-puluh SMOA 

(jumlahnya sekitar 50 buah). Di kalangan pendidikan tinggi 

olahraga, terjadi pula pengintegrasian Kursus B-1 dan B-II (8 buah) 

ke dalam FKIP pada bulan Agustus 1961.  Baru saja 

pengintegrasian dilaksanakan dan sedang berbenah diri, sudah 

tersusul oleh kebijakan baru, yaitu perubahan FPD UGM maupun 

Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP menjadi Sekolah Tinggi 

Olahraga (STO) tahun 1963, yang mempunyai jurusan Pembina, 

Pelatih, Penggerak Massa, dan Kesehatan Olahraga.  Waktu itu 

jumlahnya sebelas buah dan tersebar di Medan, Padang, Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, 

Ujungpandang, dan Manado. 
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MASA OLAHRAGA PENDIDIKAN (1967-1977) 

 Dalam masa sepuluh tahun ini, pengelolaan olahraga 

berada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  Mula-mula 

penanggungjawabnya adalah Direktorat Jendral (Ditjen) Olahraga 

kemudian beralih kepada Ditjen Olahraga dan Pemuda, ini berarti 

bukan hanya olahraga saja yang diatur.  Perubahan struktur 

departemen pada tahun 1975 mengakibatkan pengelolaan 

olahraga diturunkan ke eselon yang lebih rendah lagi. Sejak 1963 

sampai 1978, kedudukan olahraga merosot dari sebuah 

departemen menjadi direktorat.  Orang awam mengharapkan hasil 

kerja yang sama, namun tentunya ini tidak mungkin. 

 Pada masa ini, olahraga yang dilaksanakan di sekolah diberi 

nama olahraga pendidikan, yaitu olahraga yang digunakan atau 

dimanfaatkan untuk mendidik, olahraga yang diterapkan sesuai 

dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi olahraga bukanlah menjadi 

tujuan, melainkan berfungsi sebagai sarana. Di samping olahraga 

pendidikan, dikenal pula olahraga prestasi, olahraga rekreasi, 

olahraga rehabilitasi, dan sebagainya.  Program olahraga wajib di 

sekolah  berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru, yaitu 

bergabung dengan kesehatan.  Olahraga karya juga berjalan, tetapi 

pelaksanaannya tergantung dari kebijakan kepala sekolah.  Maka, 

tidak mengherankan bila terjadi perbedaan yang besar antara 

sekolah yang satu dengan lainnya dalam melaksanakan olahraga 

wajib dan karya, serta hasil prestasi dalam pertandingan di tingkat 

lokal, daerah, maupun nasional. 

 Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (POPSI) 

yang mulai aktif  pada tahun 1966 bertambah maju, dan pada tahun 

1970 dapat diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI dalam 

cabang olahraga atletik dan sepakbola.  Pertandingan sepakbola 

kemudian hanya tingkat propinsi saja, karena kesulitan biaya.  

POPSI kemudian berstatus pula sebagai anggota KONI, sehingga 

memungkinkan kerjasama yang erat dengan induk organisasi 
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cabang olahraga yang bersangkutan.  Sedikit demi sedikit prestasi 

meningkat, demikian pula jumlah pesertanya.  Ditjen Pendidikan 

Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dalam kejuaraan POPSI 

hanya menyediakan piala saja, sedangkan pembiayaan kegiatan 

ditanggung sepenuhnya oleh Kanwil Departemen P dan K bersama 

Pemerintah Daerah yang ditempati.  Jelas bahwa Kepala Kanwil 

sangat menentukan tingkat luas kegiatan POPSI di suatu propinsi, 

serta pelaksanaan olahraga wajib sesuai dengan kurikulum 1975.  

Sedangkan bila dipandang dari segi penyediaan bibit olahragawan 

bagi induk organisasi olahraga yang tergabung dalam KONI, POPSI 

telah memberikan sumbangannya. 

 Dalam pendidikan pembina olahraga, juga terjadi 

perubahan sesuai dengan yang terjadi pada direktorat jendral.  

Surat Keputusan Ditjen Olahraga dan Pemuda nomor 39/V/1974 

tertanggal 3 Mei 1974, mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru 

Keolahragaan (SGK), dengan maksud agar lulusannya diakui 

memiliki kemampuan untuk menjadi guru  olahraga di sekolah, dan 

juga untuk menjadi pembina olahraga di  masyarakat.  Sesuai 

dengan struktur baru Departemen P dan K (1975), pengelolaan 

SMOA/SGK dipindahkan ke Ditjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, bernaung di bawah Direktorat Pendidikan Guru dan 

Tenaga Teknis, tepatnya pada Sub Direktorat Pembinaan Guru 

Mata Pelajaran dan Guru Keolahragaan.  Nama baru bagi sekolah 

guru ini adalah Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan tugasnya 

adalah mempersiapkan siswanya menjadi guru olahraga yang 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan mengajar 

olahraga dan kesehatan di SD. 

 Dengan adanya Ditjen PLSPO dalam struktur baru 

Departemen P dan K, yang digusur  tidak hanya SMOA, tetapi juga 

STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat 

Pendidikan dan Penataran.  Proses pemindahan STO ke Ditjen 

Pendidikan Tinggi memakan waktu lebih lama, karena 
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permasalahannya lebih rumit. Baru pada bulan Mei 1976, STO 

diintegrasikan ke dalam  IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Keolahragaan (FKIK).  Ini berlaku bagi kota-kota yang ada 

IKIP-nya.  STO Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas 

setempat.  Dengan demikian, pendidikan guru olahraga menjadi 

satu lagi dengan pendidikan guru mata pelajaran lain, suatu 

keadaan seperti pada tahun 1961. 

 

MASA PENDIDIKAN OLAHRAGA (1978-1987) 

 Jika diperhatikan dengan dengan seksama, kalimat yang 

telah dikutip dari GBHN 1978 yang menyangkut olahraga meliputi:  

pendidikan olahraga; kegiatan olahraga; peningkatan; 

penyebarluasan; untuk membina kesehatan jasmani dan rohani; 

bagi setiap orang; dalam rangka pembinaan bangsa. 

 Penerapan Ketetapan MPR tersebut di kalangan sekolah 

mengandung arti perubahan dalam pelaksanaan olahraga di 

sekolah.  Jika olahraga yang dilaksanakan di sekolah sebelumnya 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sekarang 

olahraga menjadi tujuannya.  Kalau sebelum 1978 kehadiran 

olahraga dalam sistem sekolah untuk mengemban  tugas 

pendidikan, maka sekolah sekarang berkewajiban mengenalkan 

siswa kepada olahraga, membuatnya mengerti kegunaan olahraga, 

memberi kesempatan padanya untuk menghayati kehidupan 

olahraga sehingga ia berminat serta bersikap positif terhadap 

olahraga, kemudian siswa memiliki kemampuan berolahraga serta 

melaksanakan olahraga secara teratur sebagai kebiasaan hidup 

sampai ia mencapai usia lanjut (tua). 

Kegiatan olahraga yang ditingkatkan, akan mencakup pula 

kegiatan olahraga di sekolah, yang tentunya tiap sekolah didorong 

untuk meningkatkan perhatian, menyediakan dana, dan memberi 

waktu lebih besar dalam menanamkan kecintaan   berolahraga.  Hal 

ini akan menimbulkan akibat berangkai ke arah pemassalan dan 
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peningkatan prestasi, karena para pelajar dapat berfungsi sebagai 

penyebarluas olahraga, baik di lingkungan hidupnya maupun 

dengan bertanding antarsekolah.  Bahwa pendidikan olahraga 

ditujukan kepada setiap orang adalah cita-cita luhur yang setingkat 

dengan mencerdaskan bangsa dan wajib belajar.  Penerapan ini 

pada kehidupan siswa di sekolah adalah bahwa setiap siswa wajib 

mengikuti pelajaran olahraga, dan pendidik wajib memberikan 

perhatiannya kepada siswa, walaupun kurang berbakat olahraga.  

Sungguh menggembirakan bahwa GBHN menyebut 

pendidikan dan kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan 

bangsa.  Bagi para pembina olahraga dan mereka yang mendalami 

serta menghayati olahraga, sudah ada keyakinan bahwa fungsi 

olahraga sangat baik sebagai lingkungan yang mampu 

menanamkan kepercayaan pada diri sendiri, menghormati lawan, 

menumbuhkan jiwa sportif, mengalami suka duka dalam menang 

dan kalah, menanamkan keuletan dan ketekunan.  Jika setiap siswa 

menghayati semua, maka apa yang dikandung  dalam GBHN itu 

sudah terlaksana di kalangan sekolah. 

Pada masa ini pula terjadi perubahan penting dalam 

lembaga pendidikan tenaga kependidikan guru olahraga, yaitu 

diubahnya FKIK yang berada pada IKIP menjadi Fakultas 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), yang mempunyai 

jurusan Pendidikan Olahraga, Pendidikan Kepelatihan, serta 

Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi. 

 

MASA PENDIDIKAN JASMANI (1987-….) 

  Surat Keputusan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0413/U/1987, memutuskan adanya perubahan istilah Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan  menjadi  Pendidikan Jasmani 

(terjemahan dari kata physical education).  Surat keputusan 

tersebut berdasarkan kepada pertimbangan bahwa: (a) pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 
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keseluruhan; (b) pendidikan jasmani bertujuan mengembangkan 

individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional; 

(c) Pelaksanaan olahraga dan kesehatan selama ini hanya 

mengajarkan kemampuan gerak dasar dan ketrampilan dasar, 

hingga pelaksanaan lebih lanjut perlu ditingkatkan. Dasar 

pertimbangan tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

AAHPER (mengenai pendidikan jasmani), bahwa pendidikan 

jasmani adalah suatu mata pelajaran yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk belajar gerak (psikomotor), seperti 

halnya mereka bergerak untuk belajar.  Sehingga dalam belajar 

gerak (ketrampilan gerak) tersebut, siswa mendapat kesempatan, 

bahkan diarahkan, untuk belajar aspek-aspek yang lain, misalnya 

bekerjasama, disiplin, kesehatan, tenggang-rasa, tanggung jawab, 

individu yang mandiri, dan sebagainya. 

 Dengan terjadinya beberapa kali perubahan istilah 

pendidikan jasmani di sekolah, tanpa diikuti petunjuk pelaksanaan 

yang jelas, mengakibatkan terjadinya kerancuan konsep antara 

pendidikan jasmani dan olahraga.  Kerancuan konsep ini bukan 

hanya dialami  oleh masyarakat awam saja, namun juga dialami 

oleh beberapa orang yang menggeluti bidang pendidikan jasmani 

dan olahraga, di antaranya guru Pendidikan Jasmani.  Padahal 

sebagai konsekuensi adanya perubahan istilah tersebut berarti 

secara konseptual antara pendidikan jasmani dan olahraga tidaklah 

sama.  Hal ini berakibat pada penyajian materi pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah lebih banyak dititik beratkan pada 

garapan olahraganya (sport) dibanding dengan pendidikan jasmani.  

Perbedaan antara pendidikan jasmani dengan olahraga terletak 

pada sasaran, kadar, dan luas ruang lingkup garapannya.  

Pendidikan jasmani bersifat umum, mendasar atau fundamental, 

berorientasi pada upaya yang optimal,  sedangkan olahraga lebih 

spesifik, menekankan pemuncak dan posisi terbaik, serta selalu 

berorientasi pada output yang unggul (prestatif).  Namun, antara 
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pendidikan jasmani dengan olahraga ternyata mempunyai 

hubungan, hal itu dapat ditinjau dari butir-butir yang tertera dalam 

GBHN 1988, yang menyebutkan sebagai  berikut: 

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada 

peningkatan kualitas jasmani dan rohani, pemupukan watak, disiplin 

dan sportifitas, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan  nasional.  Untuk itu perlu 

ditingkatkan pendidikan jasmani dan olahraga di lingkungan 

sekolah, pengembangan olahraga prestasi, upaya lebih mendorong 

partisipasi masyarakat dalam membina dan mengembangkan 

olahraga, pembinaan olahragawan, pembinaan pelatih, penyediaan 

prasarana dan sarana bagi para pembina olahraga, pemberian 

penghargaan bagi para olahragawan yang berprestasi, serta 

pengembangan organisasi keolahragaan. 

Dalam mewujudkan butir-butir GBHN tersebut, Presiden 

sebagai mandataris MPR menunjuk Menteri Negara Pemuda dan 

Olahraga untuk  menangani olahraga di masyarakat (sebagai 

sarana membangun bangsa dengan menitikberatkan pada 

pembinaan prestasi), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk  menangani pendidikan jasmani (sebagai bahan yang 

terpadu dari pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan 

perilaku). 

 

RANGKUMAN 

 Sudah sejak saat Proklamasi  Kemerdekaan, para pemimpin 

kita telah memberikan perhatian kepada olahraga di sekolah. Hanya 

saat itu istilah yang digunakan adalah gerak badan. Perkembangan 

olahraga di sekolah selanjutnya mendapat pengaruh penulis-

penulis Belanda, Austria, dan Amerika Serikat, dan kalangan 

pendidik menggunakan istilah pendidikan jasmani. 

 Sewaktu olahraga dinyatakan sebagai sarana penting 

dalam pembangunan bangsa dan dibentuknya Departemen 

Olahraga dalam struktur pemerintah, istilah yang digunakan adalah 
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olahraga.  Jadi sejak itu, olahraga dinyatakan bukan terjemahan 

dari kata sport, dan dengan demikian menghapus perbedaan antara 

pendidikan jasmani dan olahraga, yang semula dianggap sebagai 

terjemahan dari physical education dan sport. 

 Perkembangan selanjutnya, kegiatan olahraga di sekolah 

mengalami kemunduran, karena pengelolaan olahraga tidak lagi 

oleh suatu departemen khusus, melainkan menyempit menjadi 

direktorat jendral, bahkan beberapa tahun kemudian dipersempit 

menjadi direktorat saja, di bawah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pada masa ini, olahraga yang dilaksanakan di 

sekolah diberi nama olahraga pendidikan, yaitu olahraga yang 

digunakan atau dimanfaatkan untuk mendidik, olahraga yang 

diterapkan sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi olahraga 

bukanlah menjadi tujuan, melainkan berfungsi sebagai sarana. Di 

samping olahraga pendidikan, dikenal pula olahraga prestasi, 

olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, dan sebagainya. 

 Beberapa waktu kemudian, sesuai dengan diktum 

mengenai olahraga yang terdapat dalam GBHN tahun 1978, yaitu: 

“Pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan 

sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap 

orang dalam rangka pembinaan bangsa”, maka pada masa ini 

olahraga di sekolah menggunakan istilah pendidikan olahraga, dan 

menempatkan olahraga sebagai tujuan untuk dicapai oleh 

pendidikan di sekolah. Sesudah itu, mulai tahun 1987, istilah 

pendidikan olahraga di lembaga pendidikan formal diubah kembali 

menjadi pendidikan jasmani, sama dengan istilah yang pernah 

digunakan pada masa sebelumnya.  

 

SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Sebutkan macam-macam gerak badan yang diberikan di 

sekolah pada tahun 1945-1950! 

2. Sebutkan program-program pendidikan yang dicakup SORA! 
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3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan jasmani dalam UU No. 

4, Bab II, Fatsal 3, tahun 1950? 

4. Mengapa perkataan “keselarasan” dalam UU No. 4, Bab II, 

Fatsal 9, tahun 1950 menjadi pedoman pendidikan jasmani? 

5. Mengapa kegiatan perlombaan dan pertandingan antarsekolah 

yang pernah dilaksanakan pada tahun 1950-1961 dihentikan? 

6. Apa perbedaan antara Inspeksi Pendidikan Jasmani dengan 

Urusan Pendidikan Jasmani pada Masa Pendidikan Jasmani? 

7. Mengapa peningkatan Biro Pendidikan Jasmani menjadi 

Jawatan Pendidikan Jasmani pada Masa Olahraga secara 

politis dirasa kurang memadai? 

8. Jelaskan alasan pemerintah pada tahun 1962 membentuk 

Departemen Olahraga! 

9. Sebutkan ruang lingkup olahraga menurut Keppres N0. 131 

tahun 1962! 

10. Jelaskan perbedaan antara program olahraga wajib dan 

program olahraga karya pada Masa Olahraga! 

11. Apa yang diharapkan dengan didirikannya SMOA? 

12. Apa yang dimaksud dengan Olahraga Pendidikan? 

13. Sebutkan dasar-dasar pertimbangan diubahnya istilah 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan  menjadi  Pendidikan 

Jasmani pada tahun 1987! 

14. Jelaskan akibat terjadinya kerancuan konsep antara 

pendidikan jasmani dan olahraga yang dialami oleh beberapa 

guru Pendidikan Jasmani! 

15. Sebutkan perbedaan tugas antara Menteri Negara Pemuda 

dan Olahraga dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk mewujudkan butir-butir GBHN 1988 berkaitan dengan 

pendidikan jasmani dan olahraga! 
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